
 

Lied 715 – Wat houd ik van Uw huis 

Wat hou ik van Uw huis 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw om de 
Levende God. 

Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans om te zingen voor 
U. 

Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 

zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan zij van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in Zijn heilige 
stad. 

Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dicht bij U 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 

De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven 
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de Hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 

Wat hou ik van Uw huis! 

Lied 278 – Laat de kind’ren 

Laat de kindren tot mij komen, 
alle, alle kindren. 
Laat de kindren tot mij komen, 
niemand mag ze hindren. 
Want de poorten van mijn rijk, 
staan voor kindren open, 
laat ze allen groot en klein, 
bij mij binnen lopen. 

 
Laat de mensen tot mij komen, 
over alle wegen. 
Laat de mensen tot mij komen, 
houdt ze toch niet tegen. 
Want de poorten van mijn rijk, 
gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk, 
bij mij binnen lopen. 

 

Lied 334 – Heer, Uw licht  

Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw 
ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt 
ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 



Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw 
vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik 
horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 

Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw 
vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 

Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons 
leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 

Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 

Kom heil'ge Geest, stort op ons uw 
vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 

 

Schriftberijming 38 

1 Ik zag het nieuw Jeruzalem  
dat uit de hemel kwam,  
de stad waarin weerklinkt de stem  
van God en van het Lam.  
 
2 Maar wat ik zag, een tempel niet,  
verlicht door zon of maan;  
het Lam geeft licht en ieder ziet  
God zelf: de tempel staan.  
 
3 De volken komen in dat licht  
met al hun praal en pracht;  
de poorten gaan er nooit meer dicht  
want nimmer is het nacht. 
8 Wie diende, heerst nu mee met Hem 

–  

de nacht verliest het pleit;  

uw licht, o stad Jeruzalem,  

is God, in eeuwigheid! 

 

 

 

Avondzang 

1 O grote Christus, eeuwig licht! 
Niets is bedekt voor Uw gezicht; 
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan, 
Al schijnt geen zon, al licht geen maan.  

2 Toon ons Uw goedheid en Uw 
macht, 
Door Uw bescherming, dezen nacht, 
Behoed ons tegen ramp en leed, 
En blijf tot onze hulp gereed. 

4 Houd ons gemoed voor U bereid, 

Opdat het blij Uw komst verbeid', 

Daar 't in een stil vertrouwen leeft, 

Dat Gij ons onze schuld vergeeft. 


