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Lied 555 (OTH)  
Voor de zieken - voor de armen, 
voor de mensen met verdriet, 
voor het kind dat blijft proberen, 
maar toch denkt: ‘Het lukt me niet’. 
Voor de zwerver die moet zwerven 
en geen plek heeft waar hij hoort, 
is er altijd nog die Ene en die roept: ‘Kom maar aan boord’. 
 
Kom aan boord. 
Ook voor jou is er een plekje waar je hoort. 
Laat de hoop niet langer varen, 
kom aan boord. 
Sta niet doelloos aan de kant, 
want er is een hart vol liefde, 
pak die uitgestoken hand. 
 
Voor het meisje dat blijft denken: 
‘Alles gaat bij steeds mis’. 
Voor de jongen die al vaker  
uit de boot gevallen is. 
Voor het kindje dat nog nooit 
van trouw of liefde heeft gehoord, 
is er altijd nog die Ene en die roept: ‘Kom maar aan boord’. 
 
Kom aan boord. 
Ook voor jou is er een plekje waar je hoort. 
Laat de hoop niet langer varen, 
kom aan boord. 
Sta niet doelloos aan de kant, 
want er is een hart vol liefde, 
pak die uitgestoken hand. 



Lied 445 (LvdK) 
God heeft mij zijn Zoon gegeven, 
door 't geloof nam ik Hem aan; 
ja, ik weet het, ik zal leven, 
en door Hem ten hemel gaan. 
Zelfs eer ik nog was geboren, 
heeft mij God in Hem verkoren, 
eer zijn woord met scheppersmacht 
dit heelal tot aanzijn bracht. 
 
Jezus Christus is gestorven, 
is verrezen, ook voor mij, 
heeft de zegepraal verworven 
en het leven, ook voor mij. 
Aan Gods rechterhand gezeten, 
zal Hij nimmer mij vergeten, 
maar, uit deernis met mijn lot, 
treedt Hij voor mij in bij God. 
 
Ruwe stormen mogen woeden, 
alles om mij heen zij nacht, 
God, mijn God zal mij behoeden, 
God houdt voor mijn heil de wacht. 
Moet ik lang zijn hulp verbeiden, 
zijne liefde blijft mij leiden: 
door een nacht, hoe zwart, doe dicht, 
voert Hij mij in 't eeuwig licht. 


