
Sing-In Light 01-05 

Vrede zoals de wereld niet kan geven. 

Geef ons vrede (Dona nobis pacem) - Sela 

Hoeveel mijlen nog te reizen? 

Welke wegen nog te gaan? 

Welke ster zal ons wijzen 

naar dat land waar geen grenzen bestaan? 

’t Is de droom van alle eeuwen: 

de aarde nieuw, de mensen vrij, 

maar geen huilen of schreeuwen 

bracht die wereld een stap dichterbij. 

Refrein 

Geef ons vrede, schijn in de donk’re nacht. 

Geef ons vrede waarop de schepping wacht. 

‘k Zie Uw rijk in al die dromen. 

‘k Zie Uw licht in elke traan 

en ik bid: Uw rijk kome; 

dat op aarde Uw wil wordt gedaan. 

Refrein (2x) 

Dona nobis pacem. 

Dona, dona nobis pacem. 

Dona nobis pacem. 

Dona, dona nobis pacem. 

Opening 

Heer ik kom tot U – OTH 273 

Heer ik kom tot U; 

neem mijn hart, verander mij, 

als ik U ontmoet 

vind ik rust bij U. 

Want Heer ik heb ontdekt, 

dat als ik aan Uw voeten ben, 

trots en twijfel wijken 

voor de kracht van Uw liefde. 

Refrein 

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. 

Houd mij vast, heel dichtbij Uw hart. 

Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend; 

dan zweef ik op de wind, 

gedragen door Uw Geest 

en de kracht van Uw liefde. 

Heer, kom dichterbij 

dan kan ik Uw schoonheid zien 

en Uw liefde voelen, diep in mij. 

En Heer, leer mij Uw wil, 

zodat ik U steeds dienen kan 

en elke dag mag leven 

door de kracht van Uw liefde. 

Refrein (2x) 

Dan zweef ik op de wind, 

gedragen door Uw Geest 

en de kracht van Uw liefde. 

Hij, Die rustig en stil – Joh. de Heer 133: 1, 2 

en 3 

Hij Die rustig en stil, 

Zich steeds voegt naar Gods wil, 

Hem in alles vertrouwt en gelooft; 

die slechts hoort naar Zijn stem, 

Zich geheel geeft aan Hem, 

smaakt een vreugde die nimmer verdooft. 

Refrein 

Zie slechts op Hem, 

volg gehoorzaam Zijn stem; 

blijf maar rustig vertrouwen. 

Altijd ziende op Hem. 

Loeit de levensorkaan. 

Komt er zorg op ons aan: 

’t is Zijn glimlach, die alles verdrijft. 

Klagen, zuchten, geween, 

vrees en twijfel gaan heen; 

als wij rustig in Hem vertrouwen. 

Refrein 

Wordt u moeite en strijd 

door de mensen bereid: 

zie op Hem; slecht Zijn blik 

schenkt ons moed! 

Hij draagt u; ook uw kruis, 

Brengt straks veilig u thuis, 

zorgt dat alles hier meewerkt ten goed’. 

Refrein 

Geef vrede, Heer, geef vrede – OTH 253 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de wereld wil slechts strijd. 

Al wordt het recht beleden, 

de sterkste wint het pleit. 

Het onrecht heerst op aarde, 



de leugen triomfeert, 

ontluistert elke waarde, 

o, red ons, sterke Heer. 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de aarde wacht zo lang, 

er wordt zo veel geleden, 

de mensen zijn zo bang, 

de toekomst is zo duister 

en ons geloof zo klein; 

o, Jezus Christus, luister 

en laat ons niet alleen! 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

Gij Die de vrede zijt, 

Die voor ons hebt geleden, 

gestreden onze strijd, 

opdat wij zouden leven 

bevrijd van angst en pijn, 

de mensen blijdschap geven 

en vredestichters zijn. 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

bekeer ons felle hart. 

Deel ons Uw liefde mede, 

die onze boosheid tart, 

die onze mond leert spreken 

en onze handen leidt. 

Maak ons een levend teken: 

Uw vrede wint de strijd! 

Heer, laat er meer ontferming zijn – OTH 372 

Heer, laat er meer ontferming zijn, 

in een wereld vol van lijden, groot en klein, 

als toonbeeld van barmhartigheid, 

in woord en daad en wereldwijd. 

Heer, laat Uw kerk als Christus zijn, 

voor de wereld zuiver, geloofwaardig zijn. 

Met liefde voor Uw Koninkrijk; 

Uw kerk te zijn in elke tijd. 

Refrein 

Heer, ontferm U over ons; 

in ons midden, in ons bidden. 

Uw ontferming die ons drijft, 

wekt in ons bewogenheid. 

Heer, laat ons meer een dienaar zijn, 

voor allen die behoeftig, arm en kwetsbaar 

zijn. 

Met hartstocht voor gerechtigheid, 

met daden van barmhartigheid. 

Refrein 

Heer, zie ook ons bewogen aan, 

waar wij tastend, zoekend door het leven 

gaan. 

In moeite en onzekerheid; 

blijf bij ons Heer, nu en altijd. 

Refrein (2x) 

Geef ons Uw vrede – OTH 160 

Geef ons Uw vrede, in deze stilte. 

Breng onze onrust tot rust. 

Geef ons Uw vrede, in deze stilte. 

Breng onze onrust tot rust. 

Geef ons Uw vreugde, in deze stilte. 

Breng onze onrust tot rust. 

Geef ons Uw vreugde, in deze stilte. 

Breng onze onrust tot rust. 

Geef ons Uw zegen, in deze stilte. 

Breng onze onrust tot rust. 

Geef ons Uw zegen, in deze stilte. 

Breng onze onrust tot rust. 

Meditatie – Johannes 14: 15-31 

Heilige Geest van God, adem in ons midden – 

OTH 137 

Heilige Geest van God, adem in ons midden, 

dan zullen wij aanbidden de Vader en de 

Zoon. 

Heilige Geest van God, adem in ons midden, 

dan zullen wij aanbidden de Vader en de 

Zoon. 

Refrein 

Kom, o Heilige Geest, wij wachten op U. 

Vervul ons met Uw kracht, 

Heilige Geeft kom nu. 

Blijf mij nabij – OTH 144 

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 

De nacht valt in, waarin geen licht meer 

straalt. 

Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 

Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 



Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 

Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 

Alles vervalt in ’t wisselend getij, 

maar Gij Die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 

U heb ik nodig, Uw genade is 

mijn enig licht in nacht en duisternis. 

Wie anders zal mijn Leidsman zijn dan Gij? 

In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 

Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 

Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? 

Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 

Houd, Heer, Uw kruis hoog voor mijn brekend 

oog, 

licht in het duister, wijs de weg omhoog. 

Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 

In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 

Dank U mijn Vader voor al Uw genade – OTH 

268 

Dank U mijn Vader voor al Uw genade, 

die U liefdevol geeft. 

Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, 

door Hem Die in mij leeft. 

U heeft mij in liefde aanvaard, 

die mijn hart veranderd heeft. 

U heeft mij rechtvaardig verklaard, 

wat mij rust en vrede geeft. 

Refrein 

Al wat ik ben, dank ik aan Hem: 

aan Jezus’ liefde voor mij. 

Zolang ik besta, volg ik Hem na; 

krijgt Hij gestalte in mij. 

Laat mij verder groeien, laat vruchten 

opbloeien 

van Uw Heilige Geest. 

Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, 

geef mij wat nog ontbreekt. 

Heer, werk met genade in mij: 

dat mijn hart U niet bedroeft. 

Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: 

Uw genade is mij genoeg. 

Refrein 

Niets houdt mij tegen mij over te geven, 

aan U: Jezus alleen. 

U leidt mij door diepten; met krachtige liefde 

draagt U, mij erdoorheen. 

U heeft mij de liefde verklaard 

die mijn hart veroverd heeft. 

U bent mijn bewondering waard: 

U bent alles waar ik voor leef! 

Refrein (2x) 

God zal met ons zijn – OTH 408 

Refrein (2x) 

God zal met ons zijn, God is Immanuël. 

God zal met ons zijn, de God van Israël. 

Ver weg van het Kindje, ver weg overal. 

Weet je dat die Koning bij ons blijven zal? 

Ver weg in het oosten, waar wij gaan of staan, 

Hij zal bij ons blijven, Jezus is Zijn Naam. 

Refrein 

Jezus is de Koning, Hij is nu nog klein. 

Straks zal Hij de Redder van de wereld zijn. 

Ver weg in het oosten, waar wij gaan of staan, 

Hij is onze Koning, Hij kent onze naam. 

Refrein 

Ga nu heen in vrede – OTH 350 

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

Wat wij hier belden samen met elkaar. 

Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk. 

Wilt uw daaraan geven, dan bent U Gods kerk. 

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

Wat wij hier beleden samen met elkaar. 

Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 

dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 


