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LB 146a:1.2 Laat ons nu vrolijk zingen 

146a:1 

Laat ons nu vrolijk zingen! 

Kom, heft uw liederen aan 

voor Hem, wie alle dingen 

altijd ten dienste staan. 

Ik wil de Heer daarboven 

lofprijzen hier op aard, 

ja, Hem van harte loven, 

die veilig mij bewaart. 

 

146a:2 

Hoe goed is ’t hun die bouwen 

op Israëls vaste rots, 

hun die zich toevertrouwen 

de trouwe handen Gods. 

Zij hebben ’t heil verkregen, 

de allerschoonste schat; 

God leidt hen op zijn wegen, 

hun voet wordt moe noch mat. 

 

LB 301e 

301e:1 

Kyrie eleison. 

Christe eleison. 

Kyrie eleison. 

 

 

LB 146a:4.5 Laat ons nu vrolijk zingen 

146a:4 

Hij is de Heer, de trouwe, 

die niemand onrecht doet. 

Wie maar aan Hem zich houden, 

die geeft Hij alle goed. 

Moet iemand onrecht lijden, 

de Heer staat aan zijn kant. 

Hij doet te allen tijde 

aan elk zijn woord gestand. 

 

146a:5 

Op duizenderlei wijze 

redt Hij ons van de dood. 

Hij geeft ons drank en spijze 

in schaarste en in nood. 

En als wij zijn gevangen, 

te middernacht zendt Hij 

ons liederen en gezangen 

en maakt ons eindelijk vrij. 

 

  



 

LB 840:1.2.3 Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom 

840:1 

Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom – 

want mijn leven is onder de macht gesteld 

van de Heer die mijn dagen en nachten telt 

en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom. 

 

840:2 

O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga, 

Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen, 

wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 

wees de adem waaruit ik ontsta. 

 

840:3 

Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt, 

ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn 

en uw lichaam brood voor wie hong'rig zijn 

en uw naam wordt een lied in mijn mond. 

 

 

Oude Liedboek 474:1 God roept ons broeders tot de daad, wordt 

1    God roept ons, mensen, tot de daad; 
 zijn werk wacht, treedt dan aan 
 en weest gereed om elke weg, 
 die Hij u wijst, te gaan. 
 Wij weten dat, wat komen mag, 
 toch hij slechts wint die waagt, 
 en wie zich zelve geven wil 

 door 't donker vlammen draagt. 

   

2    God roept, en in Hem is de kracht, 
 die onze zwakheid staalt. 
 Dit is de vreugd, dat Hij het doel 
 en onze vaart bepaalt. 
 Dat Hij ons over grenzen heen 
 laat zien het groot gezicht 
 van aller mensen gemeenschap 
 in 't ene, godlijk licht. 
 

3    God roept, en wat de mensen scheidt 
 dat zij geen scheiding meer; 
 zijn liefde houde ons allen saam 
 en samen met de Heer. 
 Want wat er in de wereld woed', 
 toch is het God die wint 
 en in een elk die Hem behoort 

 het nieuwe rijk begint. 

   

 

 

  



 

Slotlied: LB 675:1.2 Geest van hierboven 

675:1 

Geest van hierboven, 

leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht! 

Hemelse vrede, 

deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht! 

Wij mogen zingen 

van grote dingen, 

als wij ontvangen 

al ons verlangen, 

met Christus opgestaan. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven 

zal Hij ons geven, 

als wij herboren 

Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 

675:2 

Wat kan ons schaden, 

wat van U scheiden, 

liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, 

wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege 

voor ons verkregen, 

Gij zult op aarde 

de macht aanvaarden 

en onze koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, 

doet triomferen 

die naar U heten 

en in U weten, 

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

 


