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* Lied 276:  1, 2, 3 (andere tekst) Vrede voor jou, hierheen gekomen 

276: 1 
Vrede voor jou, hierheen gekomen, 
zoekend met ons om mens te zijn. 
Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
jij met je last, verborgen pijn. 
Vrede, genade. God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed 
voor jou en iedereen. 
 

276: 2 
Niemand komt hier vrij van het kwade, 
niemand gaat hier straks weer vrijuit. 
Niemand te veel, niemand te weinig,  
niemand te groot, geen een te klein, 
dit wordt verbeeld in woord en gebaar, 
tot ooit en overal 
wij leven voor elkaar. 
 

276: 3 
Jij die ons kent, Jij die ons draagt 
Jij die de hele wereld draagt; 
Kom naar ons toe, leer ons te leven, 
help ons te zien wat ieder vraagt, 
tijd om te leven, kans om te zijn; 
een plek om nu en ooit 
gezien en aanvaard te zijn. 
 

 

 
 
* Lied 457: 1 (refrein Kyrie) 

547:1 
Kyrie eleison,wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 

 
 
* Lied 305: 1, 2, 3 Alle eer en alle glorie 

305:1 
Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 
 

305:2 
Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 

305:3 
Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
 

 

 
 
 
 
 



* Lied 346: 1, 2 en 3 Roept God een mens tot leven 

346:1en2 
Roept God een mens tot leven, 
wie weet waarom en hoe, 
hij moet zichzelf prijsgeven, 
hij leeft ten dode toe. 
Gods woord roept door de tijden 
zijn volk en grijpt het aan. 
Hij doet het uitgeleide 
het moet de zee ingaan. 
 

346:3en4 
Geroepen en verzameld 
uit dood en slavernij, 
gedoopt in woord en water: 
dat volk van God zijn wij. 
Wij werden nieuw geboren 
toen de mens Jezus kwam, 
die als een slaaf de zonde 
der wereld op zich nam. 

346:5en6 
Met Hem in geest en water 
tot zoon van God gewijd, 
zijn wij met Hem begraven, 
verrezen voor altijd. 
Gestorven voor de zonde, 
in Jezus’ bloed vereend 
en met elkaar verbonden, 
levend voor God alleen. 
 

 

 
 
* Lied 333: 1 Kom Geest van God 

333:1 
Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt. 
 

 
 
* Lied 686: 1, 2, 3 De Geest des Heren heeft.  

686:1 
De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
maakt één wat is verdeeld. 
 

686:2 
Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 

686:3 
De Geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 
 

 



* Lied 981: Zolang er mensen zijn op aarde liedno  

981:1 
Zolang er mensen zijn op aarde, 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft. 
 

981:2 
Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus’ naam. 

981:3 
Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 

981:4 
Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood. 
 

981:5 
Daarom moet alles U aanbidden, 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht. 
 

 

 
 
* Lied 415: 3. Amen, amen, amen 

415:3 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
 


