
 

 

Liedteksten Dienst 10-5-2020 
 

Lied 216: 1, 2, 3 

216:1 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 

216:2 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 

216:3 

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

 

 

Lied 281: 1, 2, 3, 4 en 5 

281:1 

Wij zoeken hier uw aangezicht. 

God, houd uw oog op ons gericht: 

Kyrie eleison! 

 

281:2 

Wanneer het donker ons verrast, 

houd ons dan in uw goedheid vast: 

Kyrie eleison! 

281:3 

Verschijn ons als de dageraad, 

Gij, zon die ons te wachten staat: 

Kyrie eleison! 

 

281:4 

Gij roept ons met een nieuwe naam 

uit dit genadeloos bestaan: 

Kyrie eleison! 

281:5 

Dat ieder die zich tot U wendt 

de gloed van uw genade kent. 

Kyrie eleison! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lied 217: 1, 2, 3, 4, 5 

217:1 

De dag gaat open voor het woord des Heren, 

zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 

bron die wij horen als wij tot Hem keren, 

vroeg in de morgen. 

 

217:2 

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 

voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 

zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 

God onze Vader. 

 

217:3 

Door U geschapen om uit U te leven; 

hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 

land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 

oorsprong en toekomst. 

 

217:4 

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 

ons doen en laten zuiveren en dragen, 

dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 

in onze wereld. 

 

217:5 

Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 

dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 

zijn Geest geleide ons en onze aarde 

naar de voltooiing 

 

 

Lied 422: 1, 2, 3 

422:1 

Laat de woorden 

die we hoorden 

klinken in het hart. 

Laat ze vruchten dragen 

alle, alle dagen 

door uw stille kracht. 

 

422:2 

Laat ons weten, 

nooit vergeten 

hoe U tot ons spreekt: 

sterker dan de machten 

zijn de zwakke krachten, 

vuur dat U ontsteekt. 

422:3 

Laat ons hopen, 

biddend hopen, 

dat de liefde wint. 

Wil geloof ons geven 

dat door zo te leven 

hier Gods rijk begint. 

 



 

 

Lied 605: 1, 2 en 3 

605:1 

De toekomst is al gaande, 

lokt ondanks tegenstand 

ons weg uit het bestaande 

naar eens te vinden land. 

 

605:2 

De toekomst is al gaande, 

schept doorgang door de vloed, 

dwars door het ongebaande 

een pad dat voortgaan doet. 

605:3 

De toekomst is al gaande, 

een bron in de woestijn 

zingt tegen het vergaan in: 

de dood zal niet meer zijn. 

 

 

 

 

Lied 625: 1, 2, 3 

625:1 

Groen ontluikt de aarde 

uit het slapend graan, 

nu de zon de zaden 

roept om op te staan. 

Liefde staat op, 

wordt wakker uit de dood. 

Liefde draagt, als koren, 

halmen, vol en groot. 

 

625:2 

Onder steen bedolven 

lijkt de liefde Gods. 

Rest haar niets dan rusten 

in de harde rots? 

Diep in het graf 

is Hij de weg gegaan 

van het zaad dat stervend 

nieuw ontkiemt tot graan. 

625:3 

Zaad van God, verloren 

in de harde steen 

en ons hart, in doornen 

vruchteloos alleen – 

heen is de nacht, 

de derde dag breekt aan. 

Liefde staat te wuiven 

als het groene graan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lied 657: 1, 2, 3, 4 

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. 

 

 


