Toon ons de Weg
Licht van God, toon ons de weg die ons thuisbrengt
En geef ons levend water, levend brood
Toon ons de weg die Gij hebt voorbereid
En geef ons levend brood, geef ons levend water
Hoor mij aan en red mij, wees een veilige woning
Mijn gids langs donk're wegen
Mijn toevlucht in bange uren, mijn troost en redding
Het Licht van God op aarde wordt je dageraad
Het toont de weg die Hij heeft voorbereid
Ren tocht door de woestijn
Op zoek naar levend brood, levend water
Alleen het Licht kan mij leiden
Laat mij wandelen in uw Waarheid
Hoor mij aan en red mij
Wees mijn troost en mijn redding
Hoe lang nog duurt de tocht langsheen het kwaad dat overal heerst
Ik verlaat mij op U blijf niet weg
Gij zijt mijn vriend en Redder
De dag heeft geen taal, de nacht geen woorden
Hun stem hoort men niet
Toch klinkt het lied van God over heel zijn Schepping
Toon mij uw weg, laat uw Licht als een baken mij leiden
Waar blijft Gij mijn God, zijt Gij mij dan vergeten
Dag en nacht klinkt mijn gebed
Hoor mij aan en red mij, wees een veil'ge woning
Laat mij in uw armen rusten en bevrijd mij van het kwaad
Roep mij bij naam laat uw Woord als een baken mij leiden
Toon ons de weg die Gij hebt voorbereid
En geef ons levend brood, geef ons levend water
Vergeef mijn zwijgen mijn onverschilligheid
Vergeef de schuld van alle kind'ren
Wil ons bevrijden van alle angsten

En verlos ons van het kwaad
Dat de aarde doet rouwen
Uw rechtvaardigheid zal heersen en waar de hemel de aarde zal raken,
daar zal uw Waarheid in ons wonen, zal uw Licht mij leiden naar uw veilige
Woning
Door U kwam de dag, door U de nacht
Door U kwam het Licht
Gij hebt de zon en de maan hun plaats gegeven
Ik verlaat mij op U blijf niet weg
Gij zijt mijn vriend en Redder
Bevrijd ons uit de woestijn
Maak een eind aan oorlogswoede, de leugens in ons hart
Verlos ons van het kwaad
Vergeef ons onze schuld en de haat in ons hart
Doe het kwaad verdwijnen en breng vrede in ons hart
Toon ons de weg van levend brood, geef ons de kracht van levend water
Hij zal sterven om ons te bevrijden
En kunnen mensen weer liefde geven
En er zal weer vrede zijn
Zijn Rechtvaardigheid zal heersen en waar de hemel de aarde zal raken
Daar zal Uw Waarheid in ons wonen, zal Uw Licht ons leiden
Naar uw veilige Woning
Kom ons bevrijden
Doe ons verrijzen
Geef ons het eeuwig leven,
Zing het lied van leven brood, levend water
Zing het lied van God op aarde,
Zing het lied van Jezus Zijn Zoon
Zing het lied dat ons bevrijdt en doet leven
Zing het lied van de hemelse vrede
Zing het lied van het eeuwig leven
Amen

