
Liederen zondag 26 april, Kerk aan het Tempsplein, 10 uur 

 

 
Lied 211: 1, 2, 3, 4 

211:1 
De gouden zonne / heeft overwonnen 
en toont haar zege / nu allerwegen, 
zendt haar verkwikkend en liefelijk licht. 
Met moede leden / zo lag ik terneder, 
maar nu herrijs ik, / nu zegen en prijs ik, 
hemel, uw schoonheid met stralend gezicht. 
 

211:2 
Laat ons de Here / danken en eren; 
wat wij ontvingen / aan zegeningen, 
’t worde Hem alles ten offer gewijd. 
Maar beter gave / dan huis en dan have 
is Hem te minnen / met harten en zinnen, – 
daar is geen offer, dat meer Hem verblijdt. 

211:3 
Staan mij te wachten / tranen en klachten, 
wilt Gij mij wijzen / bittere spijzen, – 
Vader, Gij weet wat uw schepsel behoeft. 
Neem in genade / weg wat mij zou schaden, 
neem het en zend mij / wat Gij wilt, – Gij kent mij; 
nooit hebt te zeer Gij uw kind'ren beproefd. 
 

211:4 
Nacht mag het wezen, / ik zal niet vrezen: 
na storm en duister / in al haar luister 
toont, Heer, uw zon weer haar stralend gelaat. 
Zalige vreugden / en stille geneugten 
heb ik te wachten; / ik richt mijn gedachten 
slechts op die morgen, op uw dageraad. 

 

 

 

Lied 650: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
650:1 
De aarde is vervuld 
van goedertierenheid, 
van goddelijk geduld 
en goddelijk beleid. 
 

650:2 
Gods goedheid is te groot 
voor het geluk alleen, 
zij gaat in alle nood 
door heel het leven heen. 

650:3 
Zij daalt als vruchtbaar zaad 
tot in de groeve af 
omdat zij niet verlaat 
wie toeven in het graf. 

650:4 
Omdat zij niet vergeet 
wie godverlaten zijn: 
de wereld hemelsbreed 
zal goede aarde zijn. 
 

650:5 
De sterren hemelhoog 
zijn door dit zaad bereid 
als dienaars tot de oogst 
der goedertierenheid. 

650:6 
Het zaad der goedheid Gods, 
het hoge woord, de Heer, 
valt in de voor des doods, 
valt in de aarde neer. 

650:7 
Al gij die God bemint 
en op zijn goedheid wacht, 
de oogst ruist in de wind 
als psalmen in de nacht. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



Lied 317: 1, 2, 3  
317:1 
Grote God, Gij hebt het zwijgen 
met uw eigen, 
met uw lieve stem verstoord. 
Maak de weg tot U begaanbaar, 
wees verstaanbaar; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 

317:2 
Heer, uw boodschap staat geschreven, 
ons ten leven, 
maak uw schrift het levend woord. 
Zie het boek van uw behagen 
opgeslagen; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 

317:3 
Roep ons uit de doodse dalen 
waar wij dwalen, 
door een vreemde stem bekoord. 
Breng ons naar de heil´ge stede 
van uw vrede. 
Spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 

 

 

 

Lied 782: 1, 2, 3 
782:1 
Het koninkrijk is voor een kind dat zorgeloos speelt 
en dat zich in de wereldtijd nog niet verveelt; 
en ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk, 
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk; 
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk. 
 

782:2 
De mensen willen macht en eer en voeren strijd 
en vroeg of laat ontdekken zij: ’t is ijdelheid; 
maar ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk, 
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk; 
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk. 
 

782:3 
Laat onbezorgd de kinderen tot Jezus gaan 
en sluit u, grote mensen, dankbaar bij hen aan; 
want ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk, 
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk; 
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lied 367 E 
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

 

Lied 905: 1, 2, 3, 4. 
905:1 
Wie zich door God alleen laat leiden, 
enkel van Hem zijn heil verwacht, 
weet Hem nabij, ook in de tijden 
die dreigend zwart zijn als de nacht. 
Want wie op God alleen vertrouwt, 
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 
 

905:2 
Wat is de winst als ik vol zorgen 
mijn lot met ach en wee beklaag? 
Vind ik er baat bij elke morgen 
de dag te zien als nieuwe plaag? 
Want ons verdriet en onze nood 
worden door klagen maar vergroot. 

905:3 
Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn 
en leef uw leven opgewekt. 
Laat Gods genade u genoeg zijn, 
die voor u uit zijn sporen trekt. 
Hij is het zelf die ons voorziet; 
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet. 
 

905:4 
Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 
doe wat uw hand vindt om te doen. 
Weet dat de hemel zelf u zegent, 
u brengt naar weiden fris en groen. 
Wie zich op God alleen verlaat, 
weet dat Hij altijd met ons gaat. 

 
 


