
Liederen zondag 09-04-2020 om 10.00 uur  PAASMORGEN 

 

LB 200: 1 (1x voorspelen, 3x zingen) 

 

200:1 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 

Dat wij niet leven gevangen in leegte. 

Dat wij niet vallen terug in het stof. 

Roep onze namen dat wij U horen, 

dat wij herademen dat wij U leven. 

 

 

 

LB 538: 1.2.3.4 Een mens te zijn op aarde  
 

538:1 

Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

is leven van genade 

buiten de eeuwigheid, 

is leven van de woorden 

die opgeschreven staan 

en net als Jezus worden 

die ’t ons heeft voorgedaan. 

 

538:2 

Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

is komen uit het water 

en staan in de woestijn, 

geen god onder de goden, 

geen engel en geen dier, 

een levende, een dode, 

een mens in wind en vuur. 

538:3 

Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

dat is de dood aanvaarden, 

de vrede en de strijd, 

de dagen en de nachten, 

de honger en de dorst, 

de vragen en de angsten, 

de kommer en de koorts. 

 

538:4 

Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

dat is de Geest aanvaarden 

die naar het leven leidt: 

de mensen niet verlaten, 

Gods woord zijn toegedaan, 

dat is op deze aarde 

de duivel wederstaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 LB 657: 1.2.3.4 Zolang wij ademhalen 

 

657:1 

Zolang wij ademhalen 

schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 

 

657:2 

Al is mijn stem gebroken, 

mijn adem zonder kracht, 

het lied op and’re lippen 

draagt mij dan door de nacht. 

Door ademnood bevangen 

of in verdriet verstild: 

het lied van Uw verlangen 

heeft mij aan ’t licht getild. 

657:3 

Het donker kan verbleken 

door psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen: 

zing dan uit alle macht! 

God, laat het nooit ontbreken 

aan hemelhoog gezang, 

waarvan de wijs ons tekent 

dit lieve leven lang. 

 

657:4 

Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, 

het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest. 

 

 

 

LB 105: 1.2.3 

 

105:1 

Loof God de Heer, en laat ons blijde 

zijn glorierijke naam belijden. 

Meld ieder volk en elk geslacht 

de wonderen die God volbracht. 

Gij die van harte zoekt de Heer, 

verblijd u, geef zijn naam de eer. 

 

105:2 

Vraag naar des Heren grote daden; 

zoek zijn nabijheid, zijn genade. 

Gedenk hoe Hij zijn oordeel velt, 

zijn wonderen ten teken stelt, 

volk dat op Abram u beroemt, 

met Jakobs nieuwe naam genoemd. 

105:3 

God, die aan ons zich openbaarde, 

regeert en oordeelt heel de aarde. 

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 

tot in het duizendste geslacht. 

’t Verbond met Abraham zijn vrind 

bevestigt Hij van kind tot kind. 

 

 

 

 

 

 

 



LB 630: 1.2.3.4 Sta op! Een morgen ongedacht 

 

630:1 

Sta op! Een morgen ongedacht, 

Gods dag is aangebroken, 

er is in één bewogen nacht 

een nieuwe lent' ontloken. 

Het leven brak door aarde en steen, 

uit alle wond'ren om u heen 

spreekt, dat God heeft gesproken. 

 

630:2 

Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 

open uw dode oren; 

kom uit het graf dat u omsluit, 

kom uit en word geboren! 

Toen heeft zich in het vroegste licht 

de nieuwe Adam opgericht, 

ons allen lang tevoren. 

630:3 

Al wat ten dode was gedoemd 

mag nu de hoop herwinnen; 

bloemen en vogels, – alles roemt 

Hem als in den beginne. 

Keerde de Heer der schepping weer, 

dan is het tevergeefs niet meer 

te bloeien en te minnen. 

630:4 

Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 

de schoot van ’t graf ontkomen. 

De morgen is vol nieuw geluid, – 

werp af uw boze dromen. 

Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 

is voor het lichaam nu vrij baan 

naar een bestaan volkomen. 

 

 

 

LB 634 : 1.2 U zij de glorie 

 

634:1 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

634:2 

Licht moge stralen in de duisternis, 

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

 


