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Lied: U zij de glorie 
  
1. U zij de glorie, opgestane Heer! 
 U zij de victorie, nu en immermeer. 
 Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af,  
 heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf. 
 
 Refrein: 
 U zij de glorie, opgestane Heer! 
 U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
2. Zie Hem verschijnen: Jezus, onze Heer! 
 Hij brengt al de zijnen in Zijn armen weer.  
 Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind, 
 en zegt telkenkere: Christus overwint! 
 
 Refrein: 
 U zij de glorie, opgestane Heer! 
 U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
 Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft? 
 In Zijn Godd’lijk Wezen is mijn glorie groot, 
 niets heb ik te vrezen in leven en in dood. 
 
 Refrein: 
 U zij de glorie, opgestane Heer! 
 U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
 

Psalm: 3 vers 2 en 3 
 
2. Maar, trouwe God, Gij zijt 
 het schild, dat mij bevrijdt, 
 mijn eer, mijn vast betrouwen. 
 Op U vest ik het oog; 
 Gij heft mijn hoofd omhoog, 
 en doet m' Uw gunst aanschouwen. 
 'k Riep God niet vrucht'loos aan; 
 Hij wil mij niet versmaân 
 in al mijn tegenheden; 
 Hij zag van Sion neer, 
 de woonplaats van Zijn eer, 
 en hoorde mijn gebeden. 
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vervolg psalm 3 
 
3. Ik lag en sliep gerust, 
 van 's HEEREN trouw bewust, 
 tot ik verfrist ontwaakte; 
 want God was aan mijn zij'; 
 Hij ondersteunde mij 
 in 't leed, dat mij genaakte. 
 Ik zal, vol heldenmoed, 
 daar mij Zijn hand behoedt, 
 tienduizenden niet vrezen. 
 Schoon ik, van alle kant, 
 geweldig aangerand 
 en fel geprangd moog' wezen. 
 
 

Lied: Onze Vader in de hemel 
 
1. Onze Vader in de hemel,  
 heilig is Uw Naam. 
 Laat Uw koninkrijk spoedig komen, 
 laat Uw wil worden gedaan, 
 in de hemel, zo ook hier op aard'. 
 
 Refrein 
 Want van U is het koninkrijk, 
 de kracht en de heerlijkheid 
 tot in eeuwigheid. 
 Want van U is het Koninkrijk 
 de kracht en de heerlijkheid 
 tot in eeuwigheid. 
 
2. Onze Vader in de hemel,  
 geef ons daag'lijks brood.  
 En vergeef ons onze schulden  
 gelijk ook wij dat doen, 
 hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
 
 Refrein 
 Want van U is het koninkrijk, 
 de kracht en de heerlijkheid 
 tot in eeuwigheid. 
 Want van U is het Koninkrijk 
 de kracht en de heerlijkheid 
 tot in eeuwigheid. 
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vervolg Onze Vader in de hemel 
 
3. En leid ons niet in verzoeking, 
 maar verlos ons van het kwaad. 
 
 Refrein 
 Want van U is het koninkrijk, 
 de kracht en de heerlijkheid 
 tot in eeuwigheid. 
 Want van U is het Koninkrijk 
 de kracht en de heerlijkheid 
 tot in eeuwigheid. 
 
 Amen, amen. 

 
 
Psalm: 119 : 3, 8 en 17 
 
3. Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! 
 Mocht Die mij op mijn paân ten leidsman strekken! 
 ‘k Hield dan Uw wet, dan leefd’ ik onbevreesd; 
 dan zou geen schaamt’ mijn aangezicht bedekken, 
 wanneer ik steeds opmerkend waar’ geweest 
 hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken. 
 
8. Ik zal, o God, bepeinzen Uwe wet, 
 in ’t onderzoek van Uw bevelen waken. 
 Terwijl mijn ziel op Uwe paden let. 
 In Uw geboôn zal zich mijn geest vermaken, 
 en, daar ik hulp verwacht op mijn gebed, 
 Uw heilig Woord vergeten, noch verzaken. 
 
17. Leer mij, o HEER, den weg door U bepaald; 
 dan zal ik dien ten einde toe bewaren. 
 Geef mij verstand met Godd’lijk licht bestraald. 
 Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren; 
 Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt, 
 dan zal zich het hart met mijne daden paren. 

 
 
Gedicht “Zalig, zalig niets te wezen” – A. Rutgers 
 
Zalig, zalig niets te wezen 
in ons eigen oog voor God. 
Eigen zin en lust te vrezen, 
steeds te rusten in ons lot. 
Need’rig, kinderlijk en stil 
ons te voegen naar Zijn wil. 
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vervolg gedicht 
 
Is ons trots, hoogmoedig eigen 
nog zo dikwijls ongezind 
om zich naar Uw wil te neigen, 
waar het hart slechts rust in vindt. 
Werp die hoogmoed dan, o Heer, 
door Uw Geest in ons terneer! 
 
Mag Uw Naam maar eer ontvangen, 
’t ga ons slecht, of ’t ga ons goed, 
Dat alleen is ons verlangen, 
Trouwe Vader, wat Gij doet. 
Eer is ’t ons, hoe laat het schijn’, 
Zalig, niets voor U te zijn. 
 
 

Lied: Zoals ik ben 
 
1. Zoals ik ben, kom 'k onbereid, 
 Uw bloed alleen is 't waar 'k op pleit. 
 Gij biedt mij Uw gerechtigheid. 
 O Lam van God, ik kom! Ik kom. 
 
2. Zoals ik ben, kom ik onrein,  
 met zonden rood als karmozijn.  
 Mijn lichaam mat, mijn ziel vol pijn.  
 O, Lam van God, ik kom! Ik kom. 
 
3. Zoals ik ben kom 'k onbevreesd,  
 daar men in 't Evangelie leest,  
 dat Gij zelfs ongeloof geneest.  
 O Lam van God, ik kom! Ik kom. 
 
4. Zoals ik ben, arm, naakt en blind,  
 maakt Gij mij tot een Koningskind  
 en tot Uw dienst geheel gezind.  
 O Lam van God, ik kom! Ik kom. 
 
5. Zoals Gij zijt, Halleluja!  
 Hij schenkt die tot Hem komt gena!  
 Kom weiger niet, want 't is u scha.  
 Zeg: "Lam van God, ik kom! Ik kom.” 
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Psalm: 25 : 2, 3 en 4 
 
2. HEER, ai, maak mij Uwe wegen 
 door Uw Woord en Geest bekend. 
 Leer mij hoe die zijn gelegen 
 en waarheen G’ Uw treden wendt. 
 Leid mij in Uw waarheid, leer 
 ijv’rig mij Uw wet betrechten. 
 Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
 ‘k blijf U al de dag verwachten. 
 
3. Denk aan ’t vaderlijk meêdogen, 
 HEER, waarop ik biddend pleit. 
 Milde handen, vriend’lijk’ ogen 
 zijn bij U van eeuwigheid. 
 Sla de zonder nimmer ga 
 die mijn jonkheid heeft bedreven; 
 denk aan mij toch in genâ, 
 om Uw goedheid d’ eer te geven. 
 
4. ’s HEEREN goedheid kent geen palen. 
 God is recht, dus zal Hij door 
 onderwijzing hen die dwalen 
 brengen in het rechte spoor. 
 Hij zal leiden ’t zacht gemoed 
 in het effen recht des HEEREN. 
 Wie Hem need’rig valt te voet 
 zal van Hem zijn wegen leren. 
 

 
Citaat van Maarten Luther 
 
Christus zegt: 
“Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven. U zult daar zelf niet 
toe in staat zijn, want u kunt uzelf geen rust geven, maar Ik zal het doen. Wat blijft u in uzelf 
besloten? Gaat uit van uzelf en komt tot Mij, zoals Abraham uitging van zijn land, weg van zijn 
verwanten en uit zijn eigen huis ging en uit het huis van zijn vader.” Aldus spreekt Christus, zegt 
Luther. Blijft niet in uzelf, ga uit tot Christus, want u bent vermoeid en belast. 
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Psalm 81 vers 12 
 
12. Open uwen mond, 
 eist van Mij vrijmoedig 
 op Mijn trouwverbond. 
 Al wat u ontbreekt,  
 schenk Ik, zo gij ’t smeekt, 
 mild en overvloedig. 
 

Psalm 72 vers 7 
 
7. Nooddruftigen zal Hij verschonen, 
 aan armen, uit genâ, 
 Zijn hulpe ter verlossing tonen, 
 Hij slaat hun zielen gâ. 
 Als hen geweld en list bestrijden, 
 al gaat het nog zo hoog, 
 hun bloed, hun tranen en hun lijden 
 zijn dierbaar in Zijn oog. 
 

Psalm 111 vers 5 
 
5. ’t Is trouw, al wat Hij ooit beval, 
 het staat op recht en waarheid pal, 
 als op onwrikb’re steunpilaren. 
 Hij is het, Die verlossing zond 
 aan al Zijn volk, Hij zal het verbond 
 met hen in eeuwigheid bewaren. 
 
 

Lied: Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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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Lied: Heer, wees mijn Gids 
 
1. Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad, 
 wees Gij mijn Gids. 
 Wijs mij de weg naar Sions gouden stad, 
 wees Gij mijn Gids. 
 Blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij voor. 
 Dan ben 'k gerust en veilig volg 'k Uw spoor. 
 
2. 'k Was vroeger blind en dwaalde van het pad,  
 want 'k had geen Gids. 
 Ver dwaald' ik af, totdat ik ernstig bad: 
 “Wees Gij mijn Gids.” 
 Hij heeft verhoord, 'k ben nu verheugd en blij,  
 want Jezus kwam en nu is 't licht voor mij. 
 
3. Nu, aan Zijn Hand dwaal ‘k nimmer van de weg. 
 Hij is mijn Gids. 
 ’t Zij door moeras of wel langs struik en heg 
 leidt mij mijn Gids. 
 Licht, vriend’lijk licht stroomt van Zijn aangezicht, 
 ‘k houd daarom steeds mijn oog op Hem gericht. 
 
 

Psalm 68 : 10 
 

10. Geloofd zij God met diepst ontzag! 
 Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
 met Zijne gunstbewijzen. 
 Die God is onze zaligheid; 
 wie zou Die Hoogte Majesteit 
 dan niet met eerbied prijzen? 
 Die God is ons een God van heil; 
 Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
 ons ’t eeuwig, zalig leven. 
 Hij kan èn wil èn zal in nood, 
 zelfs bij het naad’ren van den dood, 
 volkomen uitkomst geven. 
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Lied: Zegen ons Algoede 
 
1. Zegen ons Algoede,  
 neem ons in Uw hoede  
 en verhef Uw aangezicht  
 over ons en geef ons licht. 
 
2. Stort op onze bede 
 in ons hart Uw vrede 
 en vervul ons met de kracht  
 van Uw Geest, bij dag en nacht. 
 
3. Amen, amen, amen,  
 dat wij niet beschamen 
 Jezus Christus onze Heer'.  
 Amen God, Uw Naam ter eer. 


