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Morgendienst 

 

Evangelisch Liedbundel 168 

1. Dank U voor deze nieuwe morgen, 

dank U voor elke nieuwe dag. 

Dank U dat ik met al mijn zorgen 

bij U komen mag. 

 

3. Dank U voor alle bloemengeuren, 

dank U voor ieder klein geluk, 

dank U voor alle held’re kleuren, 

dank U voor muziek. 

 

5. Dank U dat U hebt willen spreken, 

dat U, U hoort een ieders taal. 

Dank U dat U het brood wilt breken 

met ons allemaal. 

 

6. Dank U dat ons uw woord bewaarde, 

dank U dat U uw Geest ons geeft. 

Dank U dat ieder mens op aarde 

van uw liefde leeft. 

 

Evangelisch Liedbundel 357 

1. Vreugde, vreugde, louter vreugde 

is bij U van eeuwigheid, 

Schepper, die 't heelal verheugde, 

Bron van eeuw'ge vreugde zijt. 

Gij, die woont in licht en luister, 

drijft de schaduwen uiteen. 

Hij, die zoekend doolt in 't duister, 

vindt het licht bij U alleen. 

 

 

 

 

2. In de harmonie der sferen 

klinkt een loflied U gewijd.  

Sterren, eng'len, allen eren 

U, de Heer der heerlijkheid.  

Velden, wouden, beken, bergen,  

stromen, zeeën, alles juicht,  

vogels, bloemen en fonteinen,  

't werk dat van uw vreugd getuigt.  

 

3. Duizend lichten, duizend kleuren 

zijn de weerglans van uw pracht; 

daarmee wilt Gij mensen beuren 

uit hun zorgen, uit hun nacht. 

Op een zee van licht en zangen 

voert Gij ons tot U omhoog. 

Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen; 

doof niet voor uw licht ons oog. 

 

4. Open nu ook onze ogen 

voor het ware vreugdelicht 

opdat wij uw naam verhogen 

juichend voor uw aangezicht 

want in Christus komt Gij nader 

hem, die onder zonde zucht, 

Ieder wil Gij zijn een Vader 

die in Jezus tot u vlucht. 

 

5. Wil van ons uw vreugde geven,  

hef ons op tot U omhoog,  

Gever van onsterf'lijk leven,  

die tot ons U nederboog.  

Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,  

onbevreesd in smart en pijn.  

Laat ons Heer, door uwe liefde 

eeuwig in uw vreugde zijn.  
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Middagdienst 

 

Opwekking 502 

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, 

in uw nabijheid wil ‘k zijn. 

Zo dicht bij U voel ‘k uw liefde stromen, 

U maakt mij heilig en rein. 

 

In de schuilplaats van de Allerhoogste 

blijf ik onder uw vleugels, o Heer. 

Uw schaduw beschermt mij, 

uw troon is mijn toevlucht. 

U bent mijn leven, mijn eer. 

 

Zingende Gezegend 302 

2. Nooit mogen wij vergeten,  

dat oorlog, oorlog zaait,  

dat elke oude vete,  

weer nieuwe wreedheid maait;  

slechts liefde doet ontspruiten,  

vruchten die zuiver zijn:  

vreugde zo zoet als druiven,  

vrede die vloeit als wijn. 

 

3. Nooit mogen wij vergeten:  

haat won nog nooit een strijd  

- elk hart dat wil vergeven,  

dat overwint altijd! 

Het leed is nooit verleden,  

de doodstrein nooit voorbij,  

tenzij Gods vrede heden,  

bloeit als een bloem in mei. 


