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Psalm 92:1
1. Laat ons den rustdag wijden,
Met psalmen tot Gods eer.
't Is goed, o Opperheer,
Dat w' ons in U verblijden.
't Zij d' uchtendstond, vol zoetheid,
Ons stelt Uw gunst in 't licht;

Psalm 92:1
't Zij ons de nacht bericht,
Van Uwe trouw en goedheid.

Psalm 118: 7
7. De Heer is mij tot hulp en sterkte:
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij was het, die mijn heil bewerkte,
dies loof ik Hem mijn leven lang.

Psalm 118: 7
Men hoort der vromen tent weergalmen
van hulp en heil, ons aangebracht;
daar zingt men blij, met dankb're
psalmen:
"Gods rechterhand doet grote kracht."

Gezang 174:1
1. Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schaûw,
waar het bloed door u gestort,
mij de bron des levens wordt.

Gezang 112:1
1. Eén naam is onze hope,
één grond heeft Christus' Kerk,
zij rust in éne dope,
en is zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.
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Gezang 112:1
Hij was 't, die door zijn sterven
aan haar het leven gaf.

Johannes 8: 12-20 (HSV)
Jezus als het Licht der wereld

12. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: 
Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, 
zal beslist niet in de duisternis wandelen, 
maar zal het licht van het leven hebben.

Johannes 8: 12-20 (HSV)
13. De Farizeeën dan zeiden tegen Hem: U 
getuigt van Uzelf, Uw getuigenis is niet 
waar.

Johannes 8: 12-20 (HSV)
14. Jezus antwoordde en zei tegen hen: 
Hoewel Ik van Mijzelf getuig, is Mijn 
getuigenis waar, want Ik weet waar Ik 
vandaan gekomen ben en waar Ik heen ga, 
maar u weet niet waar Ik vandaan kom en 
waar Ik heen ga.

Johannes 8: 12-20 (HSV)
15. U oordeelt naar het vlees, Ik oordeel 
niemand.
16. En als Ik al oordeel, Mijn oordeel is 
waar, want Ik ben niet alleen, maar Ik en de 
Vader, Die Mij gezonden heeft.

Johannes 8: 12-20 (HSV)
17. En er staat ook in uw wet geschreven 
dat het getuigenis van twee mensen waar 
is.
18. Ik ben het Die van Mijzelf getuig, en de 
Vader, Die Mij gezonden heeft, getuigt van 
Mij.
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Johannes 8: 12-20 (HSV)
19. Zij dan zeiden tegen Hem: Waar is Uw 
Vader? Jezus antwoordde: U kent Mij niet 
en evenmin Mijn Vader; als u Mij kende, 
zou u ook Mijn Vader kennen.

Johannes 8: 12-20 (HSV)
20. Deze woorden sprak Jezus bij de 
schatkist, terwijl Hij onderwijs gaf in de 
tempel, en niemand greep Hem, omdat Zijn 
uur nog niet gekomen was.

Psalm 27: 5
5. Mijn hart zegt mij, o HEER', van 
Uwentwegen:
"Zoek door gebeên met ernst mijn 
aangezicht!"
Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek de zegen 
Alleen bij U, o bron van troost en licht!

Psalm 27: 5
Verberg toch niet Uw oog van mij, o HEER' 
Ik ben Uw knecht, zie niet in toorne neer. 
Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet. 
O God mijns heils, begeef, verlaat mij niet. 

Gezang 230: 1
1. Leid, vriend'lijk Licht, mij als een trouwe 
wacht, leid Gij mij voort!
'k Ben ver van huis en donker is de nacht,
leid Gij mij voort!
Schoon ook de toekomst mij verborgen zij,
licht stap voor stap mij met uw schijnsel bij.

Gezang 280: 1
1.  'k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn Licht, begeef mij niet.
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgdet Gij,
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Gezang 280: 1
Gij, milde bron van zegeningen;
zulk een ontfermer waart Gij mij. 
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