JdH 889; S l maar, wacht maar
1. Nu gaan de bloemen nog dood,
nu gaat de zon nog onder.
En geen mens kan zonder
water en zonder brood.
Refrein: S*l maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
S*l maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.

Opw. 123; Groot is uw trouw, o Heer
Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blij immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.
Gij gee ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij gee het leven tot in eeuwigheid.
Refrein

2. Nu ben je soms nog alleen.
Nu moet je soms nog huilen.
En als je weg wilt schuilen
kun je haast nergens heen.
Refrein
3. Nu heb je nooit genoeg.
Nu blijf je steeds iets missen.
En in het ongewisse
of je ooit krijgt wat je vroeg.
Refrein
4. Daar is geen zon en geen maan.
Daar zal God ons verlichten.
Daar zullen alle gezichten
vol van zijn heerlijkheid staan.
Refrein
5. Daar is geen dorst of verdriet.
Daar zal God ons omgeven.
Daar is gelukkig leven
en het eindigt niet.

Refrein
6. Zing voor de eeuwige dag.
Zing voor zijn komst en zeg Amen.
Zing voor de Heer die ons samen
daar al van eeuwigheid zag.
Refrein
ELB 101; Ere zij God
Ere zij God. Ere zij God.
In de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde.
Vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen, in de mensen een welbehagen.
In de mensen een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God. Ere zij God.
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

