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Psalm 65: 1 en 2
1. De lofzang klimt uit Sions zalen
Tot U met stil ontzag;
Daar zal men U, o God, betalen,
Geloften, dag bij dag;

Psalm 65: 1 en 2
Gij hoort hen, die Uw heil verwachten,
O, Hoorder der gebeˆn;
Dies zullen allerlei geslachten,
Ootmoedig tot U treˆn.

Psalm 65: 1 en 2
2. Een stroom van ongerechtigheden
Had d' overhand op mij;
Maar ons weerspannig overtreden
Verzoent en zuivert Gij.

Psalm 65: 1 en 2
Welzalig, dien Gij hebt verkoren,
Dien G' uit al 't aards gedruis
Doet naad'ren, en Uw heilstem horen,
Ja, wonen in Uw huis.

Johannes 6: 30-35 (HSV)
30. Zij zeiden dan tegen Hem: Welk teken 
doet U dan, opdat wij het zien en U 
geloven? Wat voor werk verricht U?
31. Onze vaderen hebben het manna 
gegeten in de woestijn, zoals geschreven is:  
Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten.

Johannes 6: 30-35 (HSV)
32. Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u: Niet Mozes heeft u het 
brood uit de hemel gegeven, maar Mijn 
Vader geeft u het ware brood uit de hemel.
33. Want het brood van God is Hij Die uit de 
hemel neerdaalt en aan de wereld het 
leven geeft.
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Johannes 6: 30-35 (HSV)
34. Zij zeiden dan tegen Hem: Heere, geef 
ons altijd dat brood.
35. En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood 
des levens;  wie tot Mij komt, zal beslist 
geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, 
zal nooit meer dorst hebben.

Psalm 65: 4
4. O onze God, o vast vertrouwen
Van 't allerverste land,
Op Wien al 's aardrijks einden bouwen
En 't wijdstgelegen strand.

Psalm 65: 4
Gij, die de hemelhoge bergen,
Doet pal staan door Uw kracht,
Zodat zij vloed en stormen tergen,
Gij zijt omgord met macht.

Joh. de Heer lied 523: 1 en 2
1. Veilig in Jezus' armen,
Veilig aan Jezus hart;
dáár in Zijn teêr erbarmen,
dáár rust mijn ziel van smart.

Joh. de Heer lied 523: 1 en 2
Hoor! 't Is het lied der eng'len,
zingend van liefd' en vreê,
ruisend uit s' hemels zalen,
over de glazen zee.

Joh. de Heer lied 523: 1 en 2
2. Veilig in Jezus' armen,
vrij bij mijn Heer en Borg;
vrij van 't gewoel der wereld,
vrij van verdriet en zorg;
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Joh. de Heer lied 523: 1 en 2
vrij van de vrees en twijfel,
vrij van der zonden macht;
nog slechts een weinig lijden
nog slechts een korte nacht.

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.
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