
Liedteksten voor ZONDAG 24 MEI 2020  
 
Lied 27 : 1 en 7 Mijn licht, mijn heil is Hij 

27:1 
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 
 

27:7 
O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op de Heer en houd u onversaagd. 
 

 
Lied 380 : 1 en 2  Gij Jezus Christus, opgestegen 

380:1 
Gij, Jezus Christus, opgestegen 
tot hoogste heerlijkheid, 
blijft ons nabij op onze wegen; 
U zij de lof gewijd. 
Uw weg ging voort door smaad en dood; 
o Heer die ons uw lichaam bood 
als ’t levensbrood. 
 

380:2 
Gij, ’s Vaders Zoon, ten troon verheven, 
betoont uw majesteit, 
belooft voor ons verloren leven 
behoud in eeuwigheid. 
Gij zijt de doodspoort doorgegaan; 
als overwinnaar opgestaan, 
nam Gij ons aan. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Lied 663 : 1 en 2  Al heeft hij ons verlaten 

663:1 
Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 
is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen 
een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen 
zijn wij door Hem bemind. 
 

663:2 
Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 

 
 
Lied 670 : 1, 3 en 7 Kom Schepper God, o heilige Geest 

670:1 
Kom Schepper God, o Heilige Geest, 
daal in de mensenharten neer, 
zij zijn uw schepselen geweest, 
herschep hen in genade, Heer. 
 

670:3 
Ontsteek een licht in ons verstand 
en maak tot liefde ons hart bereid, 
geleid met milde vaste hand 
ons zwakke vlees in zekerheid. 

670:7 
Lof zij de Vader, lof de Heer 
die uit de dood is opgestaan, 
de Trooster ook zij lof en eer 
en heerlijkheid van nu voortaan. 
 

 

 
 
Lied 317 : 1, 2 en 3  Grote God, gij hebt het zwijgen 

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; 418 : 1 en 3 God, schenk ons de kracht 

418:1 
God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 

418:3 
Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 

 
 


