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Opw. 640 – Ik hef mijn ogen
k hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.
Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven;
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!

Sela- mag ik jou tot zegen zijn?
Mag ik jou tot zegen zijn,
Naast je lopen op de reis?
Samen achter Jezus aan,
Gaan waar Hij ons wijst.
Laat ons delen in zijn liefde,
Voor elkaar de minste zijn.
Met elkaar het leven vieren,
Uitzien naar het koninkrijk.
Mag ik jou tot zegen zijn,
Jou aanvaarden zoals Hij?
Zoeken naar verbondenheid,
Dwars door alle strijd.
Laat ons wijze woorden spreken,
Zwijgen als dat nodig is.
Met elkaar een voorbeeld geven,
Leven als getuigenis.

Laten wij tot zegen zijn
Voor de mensen om ons heen.
Vol van liefde zoals Hij,
Open en gastvrij.
Laat ons delen, laat ons geven,
Geven wat de ander mist.
Elke stap is vol van leven,
Omdat Jezus bij ons is.
Opw. 520 – Wees mijn verlangen
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
Leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
Wakend of slapend, vervuld van uw licht.
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
Dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
Dat in uw armen geborgenheid vindt,
Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
Maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.
Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
Als ik daar kom in het licht van uw zon,
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

LB 833 – Neem mij aan zoals ik ben
Neem mij aan zoals ik ben
Wek in mij wie ik zal zijn
Druk uw zegel op mijn ziel
en leef in mij
Take, o take me as I am
Summon out what I shall be
Set your seal upon my heart
And live in me

