
Ja, de Trooster is gekomen
Ja, de Trooster is gekomen,
Jezus ging van d’ aarde heen.
Jezus, van u opgenomen,
liet, o kerk, u niet alleen.
De Beloofde werd gezonden
en de kracht uit God kwam neer.
‘t Past ons juichend, keer op keer,
zijn verschijning te verkonden.
Heden is het pinksterfeest.
Looft en dankt de Heil’ge Geest!

Looft de Geest, Die van de Vader
en de Zoon is uitgegaan.
Zingt Hem psalmen altegader,
roept Zijn naam uit, bidt Hem aan.
Hem Die, gaaf en gever tevens,
uitzendt en gezonden wordt,
God is, en wordt uitgestort.
Looft, o volk, de Geest des levens,
Hem Die schept en wederschept,
die g’ in ‘t hart ontvangen hebt!

Looft de Geest, Hij zal niet wijken
van de kerk, met bloed gekocht.
Zijn nabijheid zal steeds blijken,
hoe de vijand woeden mocht.
Vreest niet, o gezochte schapen,
vrees niet weergevonden ziel,
zo de nacht u overviel.
Zou de Geest des Heeren slapen?
Waakt Hij, schoon geen oog Hem ziet,
voor de kleine kudde niet?

Trooster, Zalver, U zult komen
op ‘t gebed, door U verwekt.
Van Uw regens, van Uw stromen
wordt eens d’ aarde gans bedekt!
Liefd’ en ijver zullen blaken,
waar reeds alles scheen verkwijnd,
als de Pinksterzon verschijnt.
Noordenwind, o wil ontwaken.
zuidenwind, doorwaai de hof.
Heilge Geest, U zij de lof!

Vrede zij u
Vrede zij u, vrede zij u
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u
Vrede zij u, vrede zij u
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u

Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij
Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij

Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd
Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd

Vrede zij u, vrede zij u
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u
Vrede zij u, vrede zij u
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u

Ere zij aan God de Vader 
Ere zij aan God, de Vader,
Ere zij aan God, de Zoon,
Eer de heil’ge Geest, de Trooster,

De Drie-een’ge in Zijn troon.
Halleluja, halleluja,
De Drie-een’ge in Zijn troon.

Ere zij aan Hem, Wiens liefde
Ons bevrijdt van elke smet,
Ere zij aan Hem, Die zondaars
in de rij van koon’gen zet.
Halleluja, halleluja,
‘t Lam dat vrijkocht en Dat redt.

Halleluja, lof, aanbidding
Brengen eng’len U ter eer
Heerlijkheid en kracht en machten
Legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
Lof zij U, der heren Heer!

Ik reis naar de hemel
Ik reis naar den hemel,
al ’t aardse gewemel
verhindert mij niet.
Zwijgt, zinnen en lusten,
mijn hart kan niet rusten,
zo lang gij gebiedt.

Dreigt, waar ik moog’ staren,
een heir van gevaren,
is eng ook mijn pad,
ik ken mijn Behoeder;
daar Jezus, mijn Broeder,
mijn hand heeft gevat.

Steeds straald’ op mijn wegen
Zijn leidstar mij tegen,
Zijn licht geeft mij kracht.
Om willig te lopen,
en biddend te hopen,
bij onspoed en nacht.

Hoe dichter ik nader
aan ’t huis van mijn Vader,
hoe sterker ik hijg
naar d’ eeuwige woning,
waar ’t heil van mijn Koning
mij wacht na den krijg.

Wat zou mij nog hind’ren,
ik spoed tot Gods kindren,
reeds hoor ik ’t geruis,
o Heer’, van Uw boden,
die juichend mij noden
in ’t Vaderlijk huis.

Weg wereld, weg schatten,
gij kunt niet bevatten
hoe rijk dat ik ben. 
‘K heb alles verloren,
maar Jezus verkoren,
Wiens eigen ik ben!

De Heer’ is mijn Herder
De Heer’ is mijn Herder! 
‘k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij vroert mij al zachtkens
aan waat’ren der rust.



De Heer’ is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m’ als ik wankel,
Hij draagt ‘m als ik viel.

De Heer’ is mijn Herder! 
In ‘t hart der woestijn
verkwikken en laven 
Zijn hemelse gaven,
Hij wil mij versterken 
met brood en met wijn.

De Heer’ is mijn herder!
Hem blijf ik gewijd!
‘k Zal immer verkeren 
in ‘t huis mijnes Heeren:
zo kroont met haar zegen
Zijn liefde ‘m altijd.

Is dat, is dat mijn Koning
Is dat, is dat mijn Koning,
dat aller vaad’ren wens,
is dat, is dat Zijn kroning? 
Zie, zie, aanschouw de mens! 
Moet Hij dat spotkleed dragen
dat riet, die doornenkroon?
Lijdt Hij die spot, die slagen?
Hij, God, Uw eigen Zoon!

Ja, ik kost Hem die slagen,
die smarten en doe hoon;
ik doe dat kleed Hem dagen,
dat riet, die doornenkroon.
Ik sloeg Hem al die wonden,
voor mij moet Hij daar staan;
ik deed door mijne zonden,
Hem al die jamm’ren aan.

O Jezus, Man van smarten, 
Gij aller vaad’ren wens,
herinner aller harten
‘t aandoenlijk: “zie de mens!”
Laat mij toch nooit vergeten
die kroon, dat kleed, dat riet!
Dit trooste mijn geweten:
‘t is al voor mij geschied!

Leer mij, o Heer’, Uw lijden recht betrachten
Leer mij, o Heer,’ Uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o Liefde, Die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar woudt lijden.

Ons hart bezwijkt, het beeft en doet ons deinzen, 
ontzag’lijk kruis, als w’ aan Uw wond’ren  peinzen:
o Liefde, ‘k zie en voel in Uwe wonden
de vloek der zonden.

Zou ik mijn kruis in kommervolle tijden,
de zwaarste smart dan niet geduldig lijden,
daar Gij uit liefde zo veel zware plagen
voor ons woudt dragen. 

Och, als ik, Heer’, om mijne zonden beve,
dat dan Uw kruis mij weder ruste geve; 
dat kruis zij dan mijn vreed’ en vreugde tevens, 
o God mijns levens.

In het vroege morgenlicht
In het vroege morgenlicht
komt Gods boodschap tot de tot Zijnen.
Eng’lenmond brengt het bericht 
dat de droefheid doet verdwijnen.
Wat belooft werd is voldaan!
Onze Heer’ is opgestaan!

Uitverkoren kerk van God,
wil voor satans macht niet beven.
Veilig, zeker blijft uw lot,
Christus heeft de dood verdreven. 
Ook uw morgenstond breekt aan,
Sions Vorst is opgestaan!

Zie Hij leeft en Hij komt weer
ten gerichte op de wolken. 
Dan buigt alle knie zich neer,
alle zondaars, alle volken
treden voor de rechter aan.
Ja, de Heer is opgestaan!

O, die dag van heil en loon,
dag van jubel, dag van glorie.
Wie ontsliepen in Gods Zoon,
zullen opstaan in victorie.
‘t Eeuwig Licht is opgegaan.
Onze Heer’ is opgestaan!

Wees gegroet, gij eersteling der dagen
Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Heere Jezus, Trooster aller smarten,
Zon der wereld schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak mee
van der zaal’gen sabbats-vree!

Op uw woord, o Leven van ons leven,
werpen wij het doodskleed af!
Door de kracht uws Geestes uitgedreven,
treden w’ uit ons zondengraf.
Leer ons daag’lijks, leer ons duizendwerven,
in uw kruisdood meegekruisigd sterven,
en herboren  opgestaan,
achter U ten hemel gaan.

Alle roem is uitgesloten
Alle roem is uitgesloten,
onverdiende zaligheên
heb ik van mijn God genoten,
‘k roem in vrije gunst alleen!
Ja, eer ik nog was geboren,
eer Gods hand, die alles schiep
iets uit niets tot aanzijn riep,
heeft Zijn liefde mij verkoren:
God is liefd’, o eng’lenstem,
mensentong verheerlijkt Hem!

Dat heet gadelooz’ ontferming,
dat genade, rijk en vrij!
God schenkt redding en bescherming,
schenkt z’ aan zondaars, schenkt z’ ook mij.
Ja, wanneer mijn onvermogen
en mijn diep bederf mij smart,
toont mij ‘t godd’lijk Vaderhart
zijn verlossend mededogen:
God is liefd’, o eng’lenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!


