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Dit is een morgen / Morning has broken

LB 216 - Wisselzang



Allen LB 216:1





Allen LB 216:3





Zie de zon





Welkom en mededelingen

Stil gebed

Intochtspsalm 65: 1



Intochtspsalm 65: 1a



Intochtspsalm 65: 1b



Bemoediging en groet

Gebed

Zingen, als glorialied: LB 150a: 1, 2



Glorialied LB 150a:1



Glorialied LB 150a:2



Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Bijbellezing: Matteüs 22, 37b – 40



‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel 
en met heel uw verstand. 

Dat is het grootste en eerste gebod. 

Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 

Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet 
en de Profeten staat.’

Matteüs 22, 37b – 40



Zingen: LB 320: 2, 3



LB 320:2



LB 320:3



Ubi Caritas



Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi 

amor.
Exsultemus, et in ipso jucundemur.
Timeamus, et amemus Deum 

vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero. 

Waar onzelfzuchtige en
vriendschappelijke liefde is, daar is
God.
Christus’ liefde heeft ons in eenheid
samengebracht.
Laat ons juichen, en blij zijn in Hem.
Laten wij de levende God vrezen en
liefhebben.
En elkaar oprecht werkelijk
liefhebben, vanuit het hart.



Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Simul ergo cum in unum
congregamur:
Ne nos mente dividamur, caveamus.
Cessent iurgia maligna, cessent
lites.
Et in medio nostri sit Christus Deus.

Waar onzelfzuchtige en
vriendschappelijke liefde is, daar is
God.
Laten we dus zorgen, als we in 
eenheid samenkomen,
dat onze harten niet verdeeld
worden.
Laat ophouden de kwade verwijten,
laat ophouden de twisten.
En moge Christus God in ons midden 
zijn.



Wat betekent deze Bijbeltekst voor mij … 





More Love to Thee



More love to Thee, O Christ, more love 

to Thee!

Hear Thou the prayer I make on 

bended knee;

This is my earnest plea: More love, O 

Christ, to Thee;

More love to Thee, more love to Thee!

Meer liefde voor U, o Christus!

Hoor mijn gebed, ik kniel voor u;

Ik pleit oprecht: 

meer liefde voor U, o Christus

Meer liefde voor U



Once earthly joy I craved, sought peace 

and rest;

Now Thee alone I seek, give what is 

best;

This all my prayer shall be: More love, 

O Christ, to Thee;

More love to Thee, more love to Thee!

Voorheen smachtte ik naar aardse

vreugde, zocht vrede en rust.

Nu zoek ik u alleen, geef mijn beste aan

u;

Mijn gebed zal alleen maar zijn:

meer liefde voor U, o Christus;

Meer liefde voor U!



Let sorrow do its work, come grief or 

pain;

Sweet are Thy messengers, sweet their 

refrain,

When they can sing with me: More 

love, O Christ, to Thee;

More love to Thee, more love to Thee!

Laat leed zijn werk doen, zij het rouw

of pijn;

Lieflijk zijn Uw boodschappers, lieflijk

hun refrain,

Als zij met mij kunnen zingen:

meer liefde voor U, o Christus;

Meer liefde voor U!



Then shall my latest breath whisper 

Thy praise;

This be the parting cry my heart shall 

raise;

This still its prayer shall be: More love, 

O Christ, to Thee;

More love to Thee, more love to Thee!

Dan zal mijn laatste adem Uw lof

fluisteren;

Dit zal de afscheids roep van mijn hart 

zijn;

Dit zal het nog steeds bidden:

meer liefde voor U, o Christus;

Meer liefde voor U!



God and God alone



God and God alone
created all these things we call our 
own
from the mighty to the small
the glory in them all
is God’s and God’s alone

God, alleen maar God
schiep alles wat wij ons eigendom
noemen.
Van het machtige tot het kleine;
de eer van alles
komt aan God toe, alleen maar aan
God!



God and God alone
reveals the truth of all we call 
unknown
all the best and worst of man
can’t change the master plan
it’s God’s and God’s alone

God, alleen maar God
onthult de waarheid van al het 
verborgene.
Al het beste, al het slechtste in de 
mens
kan het grote plan niet veranderen.
Het is van God, alleen maar van God!



God and God alone
is fit to take the universe’s throne
let everything that lives
reserve its truest praise
for God and  God alone

God, alleen maar God
hoort op de troon van het heelal.
Laat alles wat leeft
zijn meest oprechte lof bewaren
voor God, alleen maar voor God!



God and God alone
will be the joy of our eternal home
He will be our one desire
our hearts will never tire
of God and God alone

God, alleen maar God
Is de vreugde van ons eeuwige thuis
Hij is ons enige verlangen
Onze harten zullen nooit genoeg
krijgen
Van God, alleen maar van God



Bijbellezing: Marcus 1, 32 – 37

Zingen: LB 837: 1, 4



’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten 
de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe; alle 
inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis 
verzameld. 
Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel 
demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, 
want ze wisten wie hij was. 
Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, 
stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame 
plek om te bidden. 
Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen 
hem vlug achterna, en toen ze hem gevonden hadden 
zeiden ze: ‘Iedereen is naar u op zoek!’

Marcus 1, 32 – 37



LB 837: 1, 4



LB 837: 1, 4



Wat betekenen deze woorden voor mij … 





Bika mono ve – ga mij niet voorbij



Bika mono ve mvulusi
mono ku lomba
bu nge vuluswa ba nkaka
bika mona ve
Yesu Yesu mono ku lomba
bu nge vuluswa ba nkaka
bika mono ve

Ga mij niet voorbij o milde redder,
hoor mijn nederige schreeuw!
Terwijl u anderen opzoekt…
Ga mij dan niet voorbij! 
Jezus, Jezus, hoor mijn nederige
schreeuw,
en ga mij niet voorbij!



When peace like a river



When peace, like a river,
attendeth my way,
When sorrows, like seabillows, roll;
Whatever my lot,
thou hast taught me to say,
It is well, it is well with my soul.

Als vrede, als een rivier, met mij is…
Als leed mij in golven overspoelt…
Wat mijn lot ook is,
U heeft mij geleerd te zeggen:
het is goed met mijn ziel.

't Is mij goed, wat God doet:
't is mij goed, wat mijn God mij 

beschikk'.



My sin oh, the bliss of this glorious 
thought!
my sin, not in part, but the whole,
is nailed to the cross, and I bear it no 
more;
praise the Lord, praise the Lord, O my 
soul! 
It is well, it is well with my soul.

Mijn zonde – o, wat een fantastische
gedachte:
Mijn zonde - niet slechts een deel, 
maar helemaal -
is aan het kruis genageld, en ik draag
de last niet meer.
Prijs de Heer, o mijn ziel!

't Is mij goed, wat God doet:
't is mij goed, wat mijn God mij 

beschikk'.



O Lord, haste the day when my faith 
shall be sight,
the clouds be rolled back as a scroll;
the trump shall resound and the Lord 
shall descend;
even so, it is well with my soul.
It is well, it is well with my soul.

O Heer, laat de dag spoedig komen
dat mijn geloof zien zal zijn;
de wolken opgerold als een boekrol,
de bazuin zal klinken,
en de Heer zal neerdalen.
Ook dan is het goed met mijn ziel.

't Is mij goed, wat God doet:
't is mij goed, wat mijn God mij 

beschikk'.







Bijbellezing: Openbaring 21: 1 – 4

Zingen: LB 766: 1, 3



Openbaring 21: 1 – 4

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de 
eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is 
er niet meer. 
Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de 
hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid 
die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem 
opwacht. 
Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 
‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen 
wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun 
God bij hen zijn. 
Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood 
meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want 
wat er eerst was is voorbij.’



LB 766: 1a



LB 766: 1b



LB 766: 3a



LB 766: 3b



Wat betekent deze Bijbeltekst voor mij … 







The Holy City



Last night I lay asleeping

There came a dream so fair

I stood in old Jerusalem

Beside the temple there

I heard the children singing

And ever as they sang

Me thought the voice of angels

From Heaven in answer rang

"Jerusalem, Jerusalem!

Lift up your gates and sing,

Hosanna in the highest.

Hosanna to your King!"

Afgelopen nacht, ik lag te slapen,

kreeg ik een droom, zo mooi…

Ik stond in oud Jeruzalem

naast de tempel daar.

Ik hoorde kinderen zingen.

En steeds als ze zongen

meende ik dat engelen stemmen

vanuit de hemel antwoordden:

"Jeruzalem, Jeruzalem!

Open je poorten, en zing,

Hosanna in de hoge.

Hosanna voor uw Koning!"



And then me thought 

my dream was chang'd

The streets no longer 

rang

Hushed were the glad 

Hosannas

The little children sang

The sun grew dark with 

mystery

The morn was cold and 

chill

As the shadow of a 

cross arose

Upon a lonely hill

"Jerusalem, Jerusalem!

Hark! How the angels 

sing,

Hosanna in the highest,

Hosanna to your King!"

En toen veranderde mijn

droom…

Het klonk niet langer in de 

straten,

de blije Hosannas die de 

kleine kinderen zongen,

verstomden.

De zon verduisterde

mysterieus,

de morgen was kil en

koud,

toen de schaduw van een

kruis verscheen

op een eenzame heuvel.

"Jeruzalem, Jeruzalem!

Hoor! Hoe de engelen

zingen,

Hosanna in de hoge,

Hosanna voor uw

Koning!"



And once again the scene was changed

New earth there seemed to be

I saw the Holy City

Beside the tideless sea

The light of God was on its streets

The gates were open wide

En opnieuw veranderde het toneel…

Het leek de nieuwe aarde,

ik zag de Heilige Stad.

Grenzend aan de zee zonder getij,

God’s licht bescheen de straten;

De poorten stonden wijd open.



No need of moon or stars by 

night

Or sun to shine by day

It was the new Jerusalem

That would not pass away

"Jerusalem! Jerusalem

Sing for the night is o'er

Hosanna in the highest

Hosanna for evermore!"

Maan en sterren zijn niet meer nodig ‘s 

nachts,

of de zon om te schijnen overdag.

Het was het nieuwe Jeruzalem

dat nooit meer zou vergaan.

"Jeruzalem! Jeruzalem

Zing, want de nacht is voorbij

Hosanna in de hoge,

Hosanna voor altijd!"



Guide me Thou o great Redeemer

Afbeelding: de Emmaus gangers



Guide me o thou great redeemer

Pilgrim through this barren land

I am weak but thou art mighty

Hold me with thy powerful hand

Bread of heaven

Feed me now and evermore

Leid U mij, o grote redder!

Pelgrim in dit onvruchtbare land,

ben ik zwak, maar U bent machtig.

Houd mij aan uw krachtige hand!

Brood uit de hemel

voed mij nu, en steeds maar weer.



Open now the crystal fountain

Whence the healing streams do flow

Let the fiery cloudy pillar

Lead me all my journey through

Strong deliverer

Be thou still my strength and shield

Open nu de glasheldere fontein

vanwaar de genezing stroomt.

Laat de vurige wolkkolom

mij leiden door mijn hele reis!

Sterke bevrijder

weest U steeds mijn kracht en schild



When I tread the verge of Jordan,

Bid my anxious fears subside;

Death of death, and hell's destruction

Land me safe on Canaan's side:

Songs of praises, songs of praises,

I will ever give to thee;

I will ever give to thee.

Als ik de oever van de Jordaan betreed,

neem mijn grote angsten weg;

voor de dood, en de vernietiging in de 

hel…

Breng me veilig aan de kant van 

Kanaan,

Lofzangen zal ik U voor altijd brengen!







Gebeden

Collecte

• 11stedenzwemtocht

• kerk

Slotlied LB 150a:1, 3, 4





LB 150a: 1



LB 150a: 3



LB 150a: 4







Will the circle be unbroken




