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LB 275: 1.2.3.4.5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

275:1 

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

en hoe onzegbaar ons nabij. 

Gij zijt gestadig met ons bezig, 

onder uw vleugels rusten wij. 

 

275:2 

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 

niet hoog en breed van ons vandaan. 

Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 

dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

275:3 

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

en niemand heeft U ooit gezien. 

Maar wij vermoeden en geloven 

dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

 

275:4 

Gij zijt in alles diep verscholen, 

in al wat leeft en zich ontvouwt. 

Maar in de mensen wilt Gij wonen 

met hart en ziel aan ons getrouwd. 

275:5 

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

waar ook ter wereld mensen zijn. 

Blijf zo genadig met ons bezig, 

tot wij in U volkomen zijn. 

 

 

 

 

LB 301c 
301c:1 

Kyrie eleison. 

Christe eleison. 

Kyrie eleison. 

 

 

 

 

 

 

 



LB 864:1.4.5 Laat ons de Heer lofzingen 

864:1 

Laat ons de Heer lofzingen, 

juich, al wie bij Hem hoort! 

Hij zal met trouw omringen 

wie steunen op zijn woord. 

Al moet ge hier ook dragen 

veel duisternis en dood, 

gij hoeft niet te versagen, 

Hij redt uit alle nood. 

 

864:4 

Daarom dan niet versagen, 

maar moedig verder gaan! 

De Heer doet redding dagen, 

Hij trok uw lot zich aan. 

Wie lijdt, – God zal het merken, 

’t is alles Hem bekend; 

Hij zal zijn kinderen sterken 

met woord en sacrament. 

864:5 

Daarom lof zij de Here, 

in wie ons heil bestaat, 

Hem die ons toe wou keren 

zijn liefelijk gelaat. 

Hij moge ons behoeden, 

elkander toegewijd, 

en schenke ons al ’t goede 

nu en in eeuwigheid. 

 

 

 

LB 608:1.2.3 De Steppe zal bloeien 

608:1 

De steppe zal bloeien 

de steppe zal lachen en juichen. 

De rotsen die staan 

vanaf de dagen der schepping 

staan vol water, maar dicht 

de rotsen gaan open. 

Het water zal stromen 

het water zal tintelen, stralen, 

dorstigen komen en drinken. 

De steppe zal drinken, 

de steppe zal bloeien, 

de steppe zal lachen en juichen. 

 

608:2 

De ballingen keren 

zij keren met blinkende schoven. 

Die gingen in rouw 

tot aan de einden der aarde 

één voor één, en voorgoed 

die keren in stoeten. 

Als beken vol water 

als beken vol toesnellend water 

schietend omlaag van de bergen. 

Met lachen en juichen - 

die zaaiden in tranen 

die keren met lachen en juichen. 



608:3 

De dode zal leven. 

De dode zal horen: nu leven. 

Ten einde gegaan 

en onder stenen bedolven 

dode, dode, sta op, 

het licht van de morgen. 

Een hand zal ons wenken 

een stem zal ons roepen: Ik open 

hemel en aarde en afgrond. 

En wij zullen horen 

en wij zullen opstaan 

en lachen en juichen en leven. 

 

 

 

 

LB 974:1.2.3.4.5 Maak ons uw liefde, God, tot opmaat 

974:1 

Maak ons uw liefde, God, 

tot opmaat van het leven! 

Wij zijn geroepen om 

haar zingend door te geven. 

De wereld zegt ons niet 

de goede woorden aan. 

Vernieuw ons hart en doe 

ons uw beleid verstaan. 

 

974:2 

Wij zijn aaneengevoegd, 

bedacht met uw genade. 

Op liefde hebt Gij ons 

gebouwd, bedeeld met gaven. 

En wat wij zijn draagt bij 

tot welzijn van elkaar. 

In onze eenheid wordt 

uw liefde openbaar. 

974:3 

Elkaar bidden wij toe: 

volhard in het geloven, 

verlies uw vreugde niet 

en kom uw pijn te boven. 

Laat lichten uw gezicht 

over de duisternis 

waarin de ander in 

gemis gevangen is. 

 

974:4 

Zeg toch het goede aan, 

ook wie u kwaad toewensen. 

De zon gaat op in uw 

nabijheid bij de mensen. 

Hun vreugden en verdriet 

zullen u niet ontgaan; 

in uw omarming heeft 

eenzaamheid afgedaan. 



974:5 

God, laat geen mensenkind 

uit uw ontferming vallen. 

Weer met uw ruime hart 

het kwade van ons allen. 

Gij zijt te goeder trouw 

geweest van het begin. 

Vasthoudend blijft Gij tot 

uw liefde overwint. 

 

 

 

 

 

 

LB 976:1.2.3 Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven 

976:1 

Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven, 

leesbaar voor mensen als zijn erfenis. 

Ons leven mag zich voluit laten lezen, 

herkenbaar als zijn eigenhandig schrift. 

 

976:2 

Wie kan in ons een brief van Christus lezen, 

als niet de Geest ons aan elkander rijgt, 

die ons als dode, levenloze letters 

beademt en tot nieuwe zin herschrijft? 

 

976:3 

Om woord voor woord zijn liefde te vertalen, 

dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin. 

Om mensen zijn ontferming te herhalen 

zijn wij gezonden, deze wereld in. 

 

 


