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GK(2017) 163 
 
1 Dit huis, een herberg onderweg 
voor wie verdwaald in heg en steg 
geen rust, geen ruimte meer kon vinden, 
een toevluchtsoord in de woestijn 
voor wie met olie en met wijn 
pijnlijke wonden liet verbinden, 
dit huis, waarin men smarten deelt, 
weet hoe Gods liefde harten heelt. 
 
2 Dit huis, waarin een gastheer is 
wiens zachte juk geen last meer is, 
dit huis is tot ons heil gegeven: 
een herberg voor wie moe en mat 
terzijde van het smalle pad 
struikelt en langer niet wil leven 
plaats tegen de neerslachtigheid, 
een pleister van barmhartigheid. 
 
3 Dit huis, met liefde opgebouwd, 
dit gastenhuis voor jong en oud, 
ligt langs de weg als een oase; 
hier kan men putten: nieuwe kracht, 
hier is beschutting voor de nacht, 
hier is het elke zondag Pasen! 
Gezegend alwie binnengaat 
en hier zijn lasten liggen laat! 
 
 
Ps 25 : 2 
 
2 HEER, wijs mij toch zelf de wegen 
waar mijn voeten veilig gaan; 
maak mijn hart er toe genegen, 
die blijmoedig in te slaan. 
God mijns heils, naar wie ik smacht, 
wil mij in uw waarheid leiden, 
leer mij, daar ik dag en nacht 
U gelovig blijf verbeiden. 
 
 
 
 
 
 

LB(2013) 413 : 1, 3, 4 
 
1 Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 
U zingen alle hemelen, serafs, machten, tronen, 
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 
wiens grootheid aarde en hemel heerlijk openbaren! 
 
3 U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! 
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. 
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, 
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. 
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; 
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde! 
 
4 U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit, 
des Vaders enige Zoon, zij lof in eeuwigheid! 
De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren: 
Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd 
verkoren. 
Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht 
ontnomen 
en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen. 
 
 
LB(2013) 425 
 
Vervuld van uw zegen 
gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis 
waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, 
tezamen gezonden 
op weg in een wereld 
die wacht op uw woord. 
Om daar in genade 
uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep 
in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, 
om wie met ons leven 
uw zegen te brengen 
die vrucht dragen zal. 
 


