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LB 869: 1.2.3 Lof zij de Heer ons hoogste goed 

869:1 

Lof zij de Heer, ons hoogste goed, 

oorsprong van al het goede, 

de God die louter wonderen doet. 

Wij leven in zijn hoede, 

die onze vrede is, onze vreugd, 

in wie zich heel ons hart verheugt. 

Geef onze God de ere! 

 

869:2 

De hemelmachten met ons mee 

willen U eer betonen. 

Al wat op aarde in lucht of zee 

mag in uw schaduw wonen, 

het prijst U, die de Schepper zijt, 

die ’t al zo schoon hebt toebereid. 

Geef onze God de ere! 

869:3 

Wat onze God in de aanvang schiep, 

dat wil Hij ook bewaren; 

wat onze God tot aanzijn riep 

doet Hij zijn trouw ervaren. 

De Heer regeert, en het is goed 

waar Hij de mensen wonen doet. 

Geef onze God de ere! 

 

 

 

LB 301c 

301c:1 

Kyrie eleison. 

Christe eleison. 

Kyrie eleison. 

 

 

LB 869: 5.6.7 Lof zij de Heer ons hoogste goed 

869:5 

Wie alle troost ontberen moet 

en wien geen mens kan helpen, 

houd moed, – God zal met overvloed 

van heil u overstelpen. 

Hij buigt zich over het bestaan 

van hen die door de diepten gaan. 

Geef onze God de ere! 

 

869:6 

Ik wil U, Heer, mijn leven lang 

van ganser harte prijzen 

en in mijn lied, mijn lofgezang 

mijn dank aan U bewijzen. 

Mijn hart, verheug u in de Heer, 

lichaam en ziel, verblijd u zeer! 

Geef onze God de ere! 

869:7 

Gij allen die van Christus zijt, 

geef onze God de ere! 

Die ’t merk draagt van zijn majesteit, 

geef onze God de ere! 

Roep, al wie goden zijn ten spot: 

De Heer is God, de Heer is God! 

Geef onze God de ere! 

 

 

 

LB 320: 1.2 Wie oren om te horen heeft 

320:1 

Wie oren om te horen heeft 

hoor' naar d' wet die God hem geeft: 

gij zult geen vreemde goden 

maar Mij alleen belijden voortaan. 

Hoor, Israël, mijn geboden. 

 

320:2 

Bemin uw Heer te allen tijd. 

Dien 'm met alles wat gij zijt. 

Aanbid Hem in uw daden. 

Dit is het eerst' en grote gebod, 

de wil van God, uw Vader. 



 

LB 320: 3.4 Wie oren om te horen heeft 

320:3 

– Bied uw naast' de help'nde hand. 

Spijzig d' armen in uw land, 

een woning wilt hen geven. 

Het tweed' gebod is 't eerste gelijk; 

doe dit, en gij zult leven. 

 

320:4 

De macht der liefde is zo groot, 

geen water blust haar vuren uit, 

wanneer zij is ontstoken. 

Nu wil ontbrand'n aan liefdeswoord, 

God heeft 't tot ons gesproken. 

 

LB 1001: 1.2.3 De wijze woorden en het groot vertoon 

1001:1 

De wijze woorden en het  groot vertoon, 

de goede sier van goede werken, 

de ijdelheden op hun pauwentroon, 

de luchtkastelen van de sterken: 

al wat hoog staat aangeschreven 

zal Gods woord niet overleven; 

Hij wiens kracht in onze zwakheid woont 

beschaamt de ogen van de sterken. 

 

1001:2 

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 

dat lachen zullen zij die wenen, 

dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 

dat dorst en honger zijn verdwenen – 

de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 

die geen vader was, zal vader zijn; 

mensen zullen andere mensen zijn, 

de bierkaai wordt een stad van vrede. 

1001:3 

Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 

een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 

wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 

al komt de onderste steen boven: 

die zal kreunen onder zorgen, 

die zal vechten in ’t verborgen, 

die zal waken tot de morgen dauwt – 

die zal zijn ogen niet geloven. 

 

 

 

LB 316: 1.2.3.4 Het woord dat u ten leven riep 

316:1 

Het woord dat u ten leven riep 

is niet te hoog, is niet te diep 

voor mensen die ’t zo traag beamen. 

Het is een teken in uw hand, 

een licht dat in uw ogen brandt. 

Het roept u dag aan dag bij name. 

 

316:2 

Het is niet aan de overzij. 

Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij 

de wijde oceaan bevaren, 

wie brengt van d´ overkant der zee 

de schat der diepe wijsheid mee, 

die ’s levens raadsel kan verklaren? 

316:3 

Het is ook in de hemel niet, 

hoe vaak gij ook naar boven ziet 

en droomt van bovenaardse streken. 

Wat gij ook in de sterren leest, 

alleen de Geest beroert de geest, 

alleen het woord kan ’t hart toespreken. 

 

 

 


