
Liederen 19-04-2020 om 10.00 uur  BELOKEN PASEN 
 
Lied 598  3x zingen (als alles duister is….) 
 

598:1 
Dans nos obscurités, allume le 
feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint ja 
mais. Dans nos obscurités, allume le 
feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais. 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft (2x) 
 

 
 
Lied 111: 1, 5 en 6 (Van ganser harte loof ik hem…) 
 

111:1 
Van ganser harte loof ik Hem 
in ’t midden van Jeruzalem, 
de Heer in ’t midden der getrouwen. 
Groot zijn de daden van de Heer, 
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 
de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 
 

111:5 
Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd 
en zijn verbond staat voor altijd, 
een licht hoog op de berg ontstoken. 
Heilig en zeer te duchten is 
zijn naam in de geschiedenis. 
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken. 

111:6 
Van alle wijsheid het begin 
is: vrees de Heer met ziel en zin, 
aanbid zijn wil met vrees en beven. 
Dit is het helderste verstand. 
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. 
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven. 

 

 
 
Lied 301 K  Kyrie eleison, Christe eleison. 
 
Lied 642: 1, 2 en 3 (Ik zeg het allen dat Hij leeft…) 
 

642:1 
Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 
 

642:2 
Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 
tot over ’t ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 

642:3 
Nu schijnt ons deze wereld pas 
der mensen vaderland: 
een leven dat verborgen was 
ontvangen we uit zijn hand. 
 

 

 



Lied 646 : 1, 2 en 4 (De Heer is onze reisgenoot)  
 

646:1 
De Heer is onze reisgenoot, 
Hij die ons zijn gezelschap bood 
en sprekend over kruis en graf 
geduldig tekst en uitleg gaf. 
 

646:2 
Zo valt een lange weg ons licht, 
de schrift opent een vergezicht 
en brengt verdwaalden dicht bij huis, 
verloren zonen komen thuis. 

646:4 
Wij keren naar Jeruzalem, 
ons brandend hart verneemt zijn stem, 
Hij deelt met ons het dagelijks brood, 
de Heer is onze reisgenoot. 
 

 

 
 
Lied 647 : 1, 2 en 4 (Voor mensen die naamloos,….) 

 

647:1 
Voor mensen die naamloos, 
kwetsbaar en weerloos 
door het leven gaan, 
ontwaakt hier nieuw leven, 
wordt kracht gegeven: 
wij krijgen een naam. 
 

647:2 
Voor mensen die roepend, 
tastend en zoekend 
door het leven gaan, 
verschijnt hier een teken, 
brood om te breken: 
wij kunnen bestaan. 

647:4 
Voor mensen die hopend, 
wankel gelovend 
door het leven gaan, 
herstelt God uit duister 
Adam in luister: 
wij dragen zijn naam. 
 

 

 
 
Lied 654: 1 en 4  (Zing nu de Heer, stem allen in) 
 

654:1 
Zing nu de Heer, stem allen in 
met ons die God lofzingen, 
want Hij deed ons van het begin 
verrukkelijke dingen. 
Hij heeft het menselijk geslacht 
in ’t licht geroepen en bedacht 
met louter zegeningen. 
 

654:4 
Maar God heeft naar ons omgezien! 
Wij, in de nacht verdwaalden, – 
hoe zou het ons vergaan, indien 
Hij ons niet achterhaalde, 
indien niet in de duisternis 
het licht dat Jezus Christus is 
gelijk de morgen straalde. 

 


