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Lied 144:1,3 en 4 (Weerklank) 
Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
 
Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, 
gedragen door zijn liefd' en kracht. 
 
Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard' en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, die onze zonden droeg. 
 
Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, 
gedragen door zijn liefd' en kracht. 
 
Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
 
Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, 
gedragen door zijn liefd' en kracht. 
 



Lied 254 (Weerklank)  
O Heer, verberg U niet voor mij, 
wanneer ik mij verberg voor U. 
Gij weet het, ik ben bang voor U, 
ontwijk U en verlang naar U. 
O ga niet aan mijn hart voorbij. 
 
En wees niet toornig over mij, 
wanneer ik U geen liefde bied. 
Ik noem U, maar ik ken U niet, 
ik buig mij, maar ik ben het niet 
en mijn gebed is tegen mij. 
 
Spreek zelf in mij het rechte woord. 
Zo vaak ik woorden voor U vond, 
heb ik mij in mijn woord vermomd. 
Nu wacht ik tot Gij zelve komt 
en spreekt, zodat uw knecht het hoort. 
 
Heer, roep mij als uw dwalend schaap, 
dat U niet zoekt en U niet vindt. 
Geef mij, als één die Gij bemint, 
geef, dat ik als uw eigen kind 
uw stem mag horen in mijn slaap. 
 
Psalm 15 (DNP)  
HEER, wie is welkom, voor wie staat  
uw hoge woning altijd open?  
Voor wie bedrog en leugen haat,  
het goede doet, de zonde laat,  
voor wie de rechte weg blijft lopen. 
 
Hij zal geen lastertaal uitslaan.  
Zijn vrienden zal hij niet verwensen;  
hun goede naam tast hij niet aan.  
Hij eert wie op uw wegen gaan;  
hij gaat niet om met slechte mensen. 
 
 



Hij houdt zijn woord al gaat het fout,  
wil renteloos een lening geven,  
verraadt wie goed is voor geen goud,  
omdat hij van de waarheid houdt.  
Zo’n mens staat rotsvast in het leven. 
 
Psalm 41:3 (Weerklank)  
Zij fluistren saam, de horde die mij haat: 
‘Hij ligt, hij ligt voorgoed! 
Op hem is uitgestort onzalig kwaad, 
hij heeft de dood in 't bloed!’ 
De vriend zelfs, die ik spijsde met mijn brood, 
de gunstling van mijn ziel, 
heult reeds met hen die loeren op mijn dood, 
hief tegen mij de hiel. 
 
Psalm 139:1,4 en 6 (Weerklank)  
Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
Waar vlucht ik voor uw aangezicht? 
Al steeg ik op in 't hemels licht, 
al daald' ik tot de doden af, 
Gij zult er zijn, zelfs in het graf. 
Gij blijft mij, God, in alle dingen, 
altijd en overal omringen. 
 
Wanneer ik mij geborgen dacht 
in 't vallend duister van de nacht, 
werd dan de nacht niet als het licht ? 
Hier lig ik voor uw aangezicht, 
o God, hoe licht is zelfs het duister, 
de nacht een dag die blinkt van luister. 
  



Lied 216 (OTH)  
Welk een vriend is onze Jezus, 
die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht, dat ik door Hem 
altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls drukt ons zonde neer, 
juist omdat wij ‘t al niet brengen 
in ‘t gebed tot onze Heer. 
 
Leidt de weg soms door verzoeking 
dat ons hart in ‘t strijduur beeft 
gaan wij dan met al ons strijden, 
tot Hem die verlossing geeft? 
Kan een vriend ooit trouwer wezen 
dan Hij, die ons lijden draagt? 
Jezus biedt ons aan genezing; 
Hij alleen is ‘t, die ons schraagt. 
 
Zijn wij zwak, belast, beladen 
en terneer gedrukt door zorg, 
dierb’re Heiland, onze toevlucht 
Gij zijt onze Hulp en Borg. 
Als soms vrienden ons verlaten, 
gaan wij biddend tot de Heer; 
In zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer. 


