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GEZANG 474
1
  God roept ons, broeders, tot de daad;
  zijn werk wacht, treedt dan aan
  en weest gereed om elke weg,
  die Hij u wijst, te gaan.
  Wij weten dat, wat komen mag,
  toch hij slechts wint die waagt,
  en wie zich zelve geven wil
  door 't donker vlammen draagt.
3
  God roept, en wat de mensen scheidt
  dat zij geen scheiding meer;
  zijn liefde houde ons allen saam
  en samen met de Heer.
  Want wat er in de wereld woed',
  toch is het God die wint
  en in een elk die Hem behoort
  het nieuwe rijk begint.

LIED 140
1
  Kroon Hem met gouden kroon,
  het Lam op zijnen troon!
  Hoor, hoe het hemels loflied al
  verwint in heerlijk schoon.
  Ontwaak, mijn ziel, en zing
  van Hem, die voor u stierf.
  En prijs Hem in all' eeuwighe n,�
  die 't heil voor u verwierf.
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2
  Kroon Hem, der liefde Heer!
  Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
  Zijn wonden tonen 't gans heelal
  wat Hij voor 't mensdom deed.
  De eng'len om Gods troon,
  all' overheid en macht,
  zij buigen dienend zich ter neer
  voor zulke wond're pracht.
3
  Kroon Hem, de Vredevorst,
  wiens macht eens heersen zal
  van pool tot pool, van zee tot zee,
  't klinke over berg en dal.
  Als alles voor Hem buigt
  en vrede heerst alom,
  wordt d'aarde weer een paradijs.
  Kom, Here Jezus, kom!

LIED 170
1
  Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader.
  Er is geen schaduw van omkeer bij U.
  Ben ik ontrouw, Gij blijft 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.
2
  Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
  en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
  kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
  Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
  Refrein
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PSALM 42
3
  Hart onrustig, vol van zorgen,
  vleugellam geslagen ziel,
  hoop op God en wees geborgen.
  Hij verheft wie nederviel.
  Eens verschijn ik voor den Heer,
  vindt mijn ziel het danklied weer.
  Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
  dikwijls aan de dood ontheven.

LIED 498

Mijn hoop is op U Heer
Mijn hoop is op U, Heer,
mijn kracht is in U, Heer,
mijn hart is van U, Heer, van U.

Ik prijs U met heel mijn hart,
ik prijs U met al mijn kracht,
met heel mijn hart, met al mijn kracht,
heel mijn hart is van U.
Mijn hoop is op U, Heer,
mijn kracht is in U, Heer,
mijn hart is van U Heer, van U,
van U, van U.

Hemelhoog 351
1
Een naam is onze hope,
een grond heeft Christus' kerk,
zij rust in ene dope,
en is zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.
Hij was 't, die door zijn sterven
aan haar het leven gaf.
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2
Vergaard uit alle streken
in heel de wereld een,
werd dit haar zalig teken,
dat allen is gemeen.
Een bede vouwt de handen,
een zegen breekt het brood,
een vuurbaak staat te branden
in 't duister van de dood.

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 bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.
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Nieuwe Liedboek, lied 416 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Ga met God en Hij zal met je zijn
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn
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