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Zing voor Gods licht 
(melodie LB 868) 
Cantorij: Zing voor Gods licht  
dat de schepping nieuw kleurt in 
de morgen, 
opklimt ten hemel met slingers 
wit en sluierwolken. 
Zon strelend zacht  
na een verkwikkende nacht, 
aarde lee: op als herboren. 

Allen: Zing voor Gods kracht  
die de ketenen breekt die ons 
binden, 
duister verdrij: wanneer 
wanhoop en angst ons verblinden. 
Wat ons beschaamt,  
mag in haar liefde bestaan. 
Zij zoekt ons teder te vinden. 

Allen: Zing voor Gods recht  
dat de machthebbers mores zal 
leren, 
arglist ontmaskert, uiteenjaagt die 
trots paraderen. 
Recht, levend recht,  

dat onderdrukking beslecht 
en ons tot vrijheid doet keren. 

OngestraC mag liefde bloeien 
Ongestra: mag liefde bloeien, 
vrijuit zoeken naar de zon. 
Liefsdesloop verdraagt geen 
boeien: 
laat haar stromen als een bron! 
Laat de liefde maar gebeuren 
als een wonder van het licht, 
als een regenboog vol kleuren 
door de hemel zelf gesDcht. 

Niemand houdt de liefde tegen 
waar zij langs de straten gaat. 
Wie met liefde is gezegend, 
koestert wie om liefde gaat. 
God verhoede dat er iemand 
in de liefde wordt gekrenkt. 
Ware liefde oordeelt niemand, 
maar aanvaardt haar als 
geschenk. 

Liefde vraagt ons om onFerming 
tegen wie haar vlammen doo:. 
Wie haar rechten wil beschermen  
vindt in liefde zelf geloof. 
Wie voor liefde is geschapen 

vreest ook niet bij tegenwind. 
Liefde is het hemels wapen 
dat de angsten overwint. 

Leg de liefde niet aan banden, 
gun haar gang de vrije loop. 
Geef haar bloemen nooit uit 
handen, 
want haar vrucht is onze hoop! 
Ongestra: mag liefde bloeien, 
vrijuit zoeken naar de zon. 
Liefdesloop verdraagt geen 
boeien, 
laat haar stromen als de bron! 

Waar de liefde ons mag leiden 
(melodie LB 913) 
Cantorij: Waar de liefde ons mag 
leiden als een lamp voor onze 
voet, zal de hemel zich verblijden, 
want God ziet en het is goed! 
Allen: Kilte kan ons niet meer 
doden, nooit ster: dan het licht 
voorgoed, want de liefde blij: 
geboden  
als een zomerzonnegloed. 

Cantorij: Waar de liefde uit mag 
spreken tussen al wat lokt en 

wenkt, zal zij zelfs door stenen 
breken als een bron die leven 
brengt. 
Allen: Hol en hard kan zij nooit 
klinken, zacht en zuiver is haar 
toon. Liefde gee: zichzelf te 
drinken en haar smaak is 
wonderschoon. 

Cantorij: Waar wij van liefde leven 
hebben wij Gods stem verstaan. 
In ons hart hee: Hij geschreven 
hoe wij voor elkaar bestaan. 
Allen: Liefde kiest in alle vrijheid, 
liefde gaat een eigen gang, 
lee: van louter overgave, 
liefde duurt een leven lang. 

Cantorij: Waar de liefde ons blij: 
leiden, nieuwe vergezichten wijst, 
kan geen dwaallicht nog verleiden 
wie op Gods gesternte reist. 
Allen: Ook al blijven duizend 
vragen, doen de nederlagen pijn, 
liefde zal de angst verjagen, 
liefde moet geboden zijn! 


