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A Rocha 28 aug 2022 

 
Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 

Boven ons mensen : de naam van God de Heer! 

Heilig , heilig, heilig, Schepper van de wereld 

Mensen beneden zingen U ter eer. 

 

Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren 

zonnen en manen en heel het firmament 

Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte. 

machten en krachten, maak zijn naam bekend 

 

Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven 

Bloemen en bomen en al wat adem heeft! 

Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen. 

Eerste en laatste, U dankt al wat leeft! 
 

Liedboek 985 

 

------------------------------------------------------------- 

 

Aan U behoort, o Heer der heren, 

de aarde met haar wel en wee, 

de steile bergen, koele meren, 

het vaste land, de onzekere zee. 

Van U getuigen dag en nacht. 

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

 

Gij roept het jonge leven wakker, 

een tuin bloeit rond het open graf. 

Er ruisen halmen op de akker 

waar zich het zaad verloren gaf. 

En vele korrels vormen saam 

een kostbaar brood in uwe naam. 

 

Gij hebt de bloemen op de velden 

met koninklijke pracht bekleed. 

De zorgeloze vogels melden 

dat Gij uw schepping niet vergeet. 

't Is alles een gelijkenis 

van meer dan aards geheimenis. 

 

Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 



 

Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet. 

 
Liedboek 978 

 

------------------------------------------------------------- 

 

Als een hert dat verlangt naar water, 

zo verlangt mijn ziel naar U. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 

Aan U alleen geef ik mij geheel. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

 
Opwekking 281 

 
------------------------------------------------------------- 

 

Machtig God, sterke Rots, 

U alleen bent waardig. 

Aard’ en hemel prijzen U, 

glorie voor uw naam. 

 

Lam van God, hoogste Heer, 

heilig en rechtvaardig, 

stralend Licht, Morgenster, 

niemand is als U. 

 

Prijst de Vader, prijst de Zoon. 

Prijst de Geest, die in ons woont. 

Prijst de Koning der heerlijkheid. 

Prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 
Opwekking 277 

 

------------------------------------------------------------- 

 

 

Jezus, hoop van de volken, 

Jezus, trooster in elk verdriet; 

U bent de bron van hoop die God ons geeft. 

 

Jezus, licht in het duister, 

Jezus, waarheid die overwint; 

U bent de bron van licht die in ons leeft. 

 



 

U overwon in elke nood, 

U brak de banden 

Van de dood. 

 

U bent de hoop 

In ons bestaan. 

U bent de rots 

Waarop wij staan. 

U bent het licht 

Waardoor de wereld God kan zien. 

 

U won van de dood, 

Droeg onze pijn. 

Nu mogen wij 

Dicht bij U zijn. 

Jezus de hoop, 

Levend in ieder die gelooft. 

Heer, ik geloof... 

 
Opwekking 618 

 

------------------------------------------------------------- 

 

 

Info bij de 11e Hagenpreek A Rocha 28 aug 2022 
 

Wat kun jij blijven doen of ga jij nu doen? 

1. Word lid van de A Rocha werkgroep Zwolle https://www.arocha.nl/nl/a-rocha-zwolle/contact/ 

2. Steun Peter Jan de Vries in zijn werk als climate stewart, mailadres: 

mission.creation.care@gmail.com 

3. Doe mee aan de World Cleanup Day op zaterdag 17 september 2022, bijv. door je op te geven 

bij zwolle@arocha.org of op de site van www.natuurenmilieuoverijssel.nl 

4. Schrijf je in op de site van www.genoegomteleven.nl voor de lokale werkgroep in Zwolle 

5. Geef een gift voor het werk van Peter Jan in de collecteschaal of scan onderstaande QR-code 

van A Rocha 

6. Lees een goed boek bv. Hoop voor de aarde van Katharina Hayhoe of voor kinderen Het 

geheime dagboek van eco-girl Christi van Patra Crofton 
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