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PSALM 130
3
  Ik heb mijn hoop gevestigd
  op God de Heer die hoort.
  Mijn hart, hoezeer onrustig
  wacht zijn verlossend woord.
  Nog meer dan in de nachten
  wachters het morgenlicht,
  blijf ik, o Heer, verwachten
  uw lichtend aangezicht.

Projectlied
In een wereld soms zo duister,
wordt al euwenlang gewacht.
Op een nieuwe morgen luister
Hoor je 't lied al door de nacht?
God belooft een nieuwe morgen
Al ons wachten wordt beloond
Hij zal wonen bij de mensen
Komt als kind in onze nacht
Gloria, Gloria
God zal wonen bij de mensen
Komt als kind in onze nacht
Gloria, Gloria
God zal wonen bij de mensen
Komt als kind in onze nacht
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GEZANG 132
1
  Er is een roos ontloken
  uit barre wintergrond,
  zoals er was gesproken
  door der profeten mond.
  En Davids oud geslacht
  is weer opnieuw gaan bloeien
  in 't midden van de nacht.
2
  Die roos van ons verlangen,
  dat uitverkoren zaad,
  is door een maagd ontvangen
  uit Gods verborgen raad.
  Maria was bereid,
  toen Gabriël haar groette
  in 't midden van de tijd.
3
  Die bloem van Gods behagen
  heeft, naar Jesaja sprak,
  de winterkou verdragen
  als allerdorste tak.
  O roos als bloed zo rood,
  God komt zijn volk bezoeken
  in 't midden van de dood.
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Er is een toekomst vol van hoop
In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop
Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet
U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen

U heeft ons geluk voor ogen
Jezus heeft het ons gebracht
Mens, als wij, voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen

U bent God, de Allerhoogste
God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen
Op het einde van de nacht
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U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen

Blad 4



Lied 274A

Ik geloof in God de Vader, de almachtige, 
schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, 
zijnen enig geboren Zoon, onze Here, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria. 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle; 
ten derde dage wederom opgestaan van de doden; 
opgevaren ten hemel, 
zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal 
om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof éne heilige, algemene Christelijke kerk; 
de gemeenschap der heiligen, 
vergeving der zonden; 
wederopstanding des vleeses 
en een eeuwig leven; 
Amen, amen, amen.
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GEZANG 157
1
  Hoe helder staat de morgenster,
  en straalt mij tegen van zo ver,
  de luister van mijn leven.
  Komt tot mij, zoon van David, kom,
  mijn Koning en mijn Bruidegom,
  mijn hart wil ik U geven.
  Lieflijk,
  vriendlijk,
  schoon en heerlijk,
  zo begeerlijk,
  mild in 't geven,
  stralend, vorstelijk verheven.
5
  Voor Gij de wereld hebt gemaakt,
  heeft mij uw liefde aangeraakt,
  mijn sterke held, mijn Vader.
  Uw Zoon komt tot mij, kiest mij uit,
  Hij is mijn liefste, ik zijn bruid,
  ik treed Hem zingend nader.
  Hij de 
  mijne,
  die het leven
  mij zal geven
  hoog daarboven,
  eeuwig zal mijn hart Hem loven.
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HEMELHOOG 721 / Opwekking 585
1
Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
die rein en stralend
Opgaat in zijn heerlijkheid.
2
Er klinkt geschal,
wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid,
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.

Refrein:
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!
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3
Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
deel je in zijn heerlijkheid

Refrein:
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!

Blad 8


