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289 
 
nieuw 

Wij willen deze dag U wijden (orgel / trompet) 

 
Wij willen deze dag U wijden, 
tot U, o Jezus, dankbaar gaan; 
de dag waarop, na al uw lijden 
U uit het graf bent opgestaan. 
Uit deze dag verrijst ons leven, 
nu God opnieuw begonnen is; 
wij bidden of u ons wilt geven, 
de kracht van uw verrijzenis. 
 
Wij willen deze dag u wijden, 
tot U, o Jezus, dankbaar gaan. 
Uw kerk looft op gezette tijden 
de daden die U hebt gedaan. 
Zend uw Geest hier in ons midden, 
verlicht, vervul ons hart, o Heer. 
Dan zal ons zingen, geven, bidden 
geheiligd wezen tot uw eer. 
 
Wij willen deze dag U wijden, 
tot U, o Jezus, dankbaar gaan. 
Daarom gaan wij de arbeid mijden, 
om toegewijd voor U te staan. 
Hier luisteren wij naar uw spreken, 
opdat vernieuwd wordt ons bestaan. 
Zo is de eerste dag een teken, 
dat U ons in de rust doet gaan.  
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462 
 
opw 

Aan uw voeten Heer 

 
Refrein: 
Aan uw voeten Heer, 
is de hoogste plaats; 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn, 
is de grootste eer; 
daarom buig ik mij voor U. 
 
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn 
en om naar U te luist'ren. 
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 
 
(refrein) 
 
Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding. 
In geest en waarheid samen één te zijn, 
in aanbidding voor U. 
 
(refrein) 
 
Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
ja, zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader die vertroost en beschermt 
en ik kom tot rust bij U. 

  

 
Tekst & muziek: Marcel Zimmer © 1993 Celmar Music 
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464 
 
opw 

Wees stil voor het aangezicht van God 

 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment.  

 

 
Tekst & muziek: David J. Evans Ned. tekst: Peter van Essen 
© Thankyou Music / Small Stone Media 
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121 
 
tim 

Een parel in Gods hand 

 
Refrein: 
Weet je dat de Vader je kent. 
Weet je dat je van waarde bent. 
Weet je dat je een parel bent; 
een parel in Gods hand, 
een parel in Gods hand. 
 
Ze zeggen allemaal je kan niks doen 
je ben een oen. 
Ze trekken altijd aan mijn paardestaart, 
ik ben niks waard. 
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, 
ik leer het nooit. 
Mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg, 
'k heb altijd pech, ik ga maar weg. 
 
(refrein) 
 
Ik snap alweer niks van die rare som, 
ik ben zo dom. 
M'n bloes zit onder de spaghettimix, 
ik kan ook niks. 
Al noemt de hele klas mij sjacherijn, 
ik mag er zijn. 
Al zegt mijn broertje steeds: 
'Wat stout ben jij'. 
God houdt van mij, God houdt van mij. 
 
Ik weet dat de Vader mij kent. 
Ik weet dat ik van waarde ben. 
Ik weet dat ik een parel ben, 
een parel in Gods hand, 
een parel in Gods hand.  

 

 
Tekst & muziek: Rikkert Zuiderveld 
© Unisong Music Publishers 
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502 
 
nieuw 

Blijf mij nabij (orgel / trompet) 

 
Blijf mij nabij, wanneer het avond is, 
wanneer het licht vergaat in duisternis. 
Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet, 
bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet. 
 
Reik mij uw hand en spreek uw reddend woord, 
wijs mij de weg en leid mij veilig voort. 
Blijf mij nabij in vreugde en verdriet. 
Ik heb U lief, o Heer, verlaat mij niet. 
 
Wanneer uw licht mij voorgaat in de nacht, 
wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht, 
dan weet ik, Heer, dat U mijn zwakheid ziet, 
dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet.  
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687 
 
opw 

Heer, wijs mij uw weg 

 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan; 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
 
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is; 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
 
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan; 
spreek door uw woord en Geest 
mijn hart en leven aan. 
 
Heer, toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef; 
toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft, 
toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft.  

 

 
Tekst: Hans Maat Muziek: Niek & Elbert Smelt 
© 2007 Sela Music 
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149 
 
kind 

Ja is ja! 

 
Refrein: 
Ja is ja, nee is nee. 
Beloofd is beloofd: 
Jezus wil je helpen 
als jij in Hem gelooft. 
 
Hij is een God van liefde, 
Hij houdt heel veel van jou. 
Hij zal je nooit verlaten 
want Hij is altijd trouw. 
 
(refrein) 
 
Ook wij moeten dit leren 
om altijd trouw te zijn, 
en doen wat wij beloven; 
dat geldt voor groot en klein. 
 
(refrein) 

 

 
Tekst & muziek: Marcel Zimmer 
© 1999 Celmar Music 
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421 
 
jdh 

Wie maar de goede God laat zorgen 

 
1 
Wie maar de goede God laat zorgen 
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar. 
Is bij Hem veilig en geborgen, 
die redt Hij goddelijk, wonderbaar. 
Wie op de hoge God vertrouwt 
heeft zeker op geen zand gebouwd. 
 
2 
Blijf dan eerbiedig God verbeiden 
en zwijg de Heer ootmoedig stil. 
Hij zal ons naar Zijn raad geleiden. 
't Is goed en heilig, wat Hij wil. 
God de ons uitverkoren heeft, 
kent alle zorg die in ons leeft. 
 
3 
Treed vrolijk voort op 's Heren wegen 
en neem Uw plicht getrouw in acht. 
't Wordt eindelijk alles U ten zegen, 
wanneer gij daarop biddend wacht. 
En wie gelovig op Hem ziet, 
weet zeker: Hij verlaat ons niet.  

 

 
Joh. de Heer & Zn. 
Muziek: G. Neumark / Arr. J. v. Weelden 
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506 
 
nieuw 

In tijden van nood, van tranen en rouw (orgel / trompet) 

 
In tijden van nood, van tranen en rouw, 
ziet God naar mij om, is Hij altijd trouw. 
In wat ook mag wankelen, in wat ook vergaat: 
zijn woord is de grond, waar mijn leven op staat. 
 
Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar. 
Dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar; 
dan ga ik de strijd aan en weet ik mij sterk, 
omdat Hij nooit opgeeft zijn liefdevol werk. 
 
Ik roem in mijn God, ik zing van zijn trouw. 
De Heer is mijn rots, waar 'k altijd op bouw. 
Hij zal mij nabij zijn in leven en dood 
en sterkt onderweg mij met beker en brood.  
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51 
 
nieuw 

Heer, U bent mijn leven 

 
Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, 
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: 
één met God de Vader en verenigd met uw volk; 
tot de dag gekomen is van uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 
Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mij waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer; 
zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
en in uw vergeving leef ik nu. 
 
Vader van he leven, ik geloof in U. 
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht, 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht; 
en op duizend wegen zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk.  
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34 
 
tim 

Hand en voet 

 
Dit is m'n hand en dat m'n voet. 
'k Heb ze allebei nodig. 
Waar moet ik heen als één 't niet doet? 
Niets is er overbodig. 
'k Heb m'n voeten nodig om te lopen. 
En m'n handen om m'n schoenen 
vast te knopen. 
Hand, voet, knie, oog, oor, neus, keel. 
Alles is nodig, niets te veel. 
Alles is nodig, niets te veel. 
 
M'n hand kan niet zeggen 
tegen m'n voet: 
Ik heb jou niet nodig. 
Stel je 'ns voor dan ging het niet goed. 
Niets is er overbodig. 
Want al kan ik met m'n handen ballen, 
zonder voeten zou ik 
op m'n snufferd vallen. 
Hand, voet, knie, oog, oor, neus, haar. 
Alles is nodig, voor elkaar. 
Alles is nodig, voor elkaar. 
 
Ik ben de hand en jij de voet. 
Wij zijn allebei nodig. 
Wat ik niet kan, kan jij juist goed. 
Niemand is overbodig. 
Jij bent gemaakt om mee te spelen, 
te lachen en te huilen 
en alles mee te delen. 
Niemand is minder, niemand is meer. 
Ieder is nodig bij de Heer. 
Ieder is nodig bij de Heer.  

 

 
Tekst & muziek: Elly en Rikkert Zuiderveld 
© Unisong Music Publishers 
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52 
 
nieuw 

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht 

 
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht 
leidt mij uw hand. U blijft nabij. 
Uw vrede diep, uw liefde groot 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta 
 
U werd een mens, U daalde neer 
in nze pijn en schuld en strijd 
U droeg de last, verrezen Heer 
die ons van elke vloek bevrijdt: 
U sloeg de zonden aan het kruis 
en brengt ons bij de Vader thuis; 
want door uw bloed, uw levenskracht 
komen wij vrij voor God te staan. 
 
Van eerst kreet to laatste zucht 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan.  
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292 
 
nieuw 

Zolang wij ademhalen (orgel / trompet) 

 
Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklant. 
Do lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 
 
Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht 
het lied op andere lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 
heeft mij aan 't licht getild. 
 
Het donker van verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 
 
Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van deh oop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest.  
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443 
 
nieuw 

Ik zal er zijn 

 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig delt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, ja eidenloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan. 
 
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
O Naam aller name, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.  
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60 
 
nieuw 

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt. 

 
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt. 
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit. 
 
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid, 
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit. 
 
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt. 
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit. 
 
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft. 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan. 
 
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan, 
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan. 
 
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft. 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan. 
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft.  
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880 
 
jdh 

Wat de toekomst brengen moge 

 
1. Wat de toekomst brengen moge; 
Mij geleidt des Heren hand; 
Moedig sla ik dus de ogen, 
Naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen, 
Met een rustig kalme moed! 
 
2. Heer, ik wil Uw liefde loven, 
Al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
Ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij Uw wegen duister, 
Zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al Uw luister, 
Als ik in Uw hemel kom! 
 
3. Laat mij niet mijn lot beslissen: 
Zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
Als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand'len, 
Dat alleen de weg niet vindt: 
Neem mijn hand in Uwe handen, 
En geleid mij als een kind. 
 
4. Waar de weg mij brengen moge, 
Aan des Vaders trouwe hand, 
Loop ik met gesloten ogen, 
Naar het onbekende land. 

 

 
Joh. de Heer & Zn. 
Muziek: J. Zundel 
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459 
 
bap 

Door de nacht van strijd en zorgen 

 
1. Door de nacht van strijd en zorgen 
schrijdt de stoet der pelgrims voort, 
vol verlangen naar de morgen, 
waar de hemel hen verhoort. 
 
2. Lied'ren zingend vol vertrouwen 
tot in het voltooide licht 
broeder broeder zal aanschouwen 
staande voor Gods aangezicht. 
 
3. Door de nacht leidt ons ten leven 
licht dat weerlicht overal, 
dat ons blinkend zal omgeven, 
als ons God ontvangen zal. 
 
4. In ons hart is dit de luister, 
dit de liefde die ons leidt 
op de kruistocht door het duister 
naar de lichte eeuwigheid. 
 
5. Met één lied uit duizend monden 
gaan wij zingend door de nacht, 
door één Geest tesaam verbonden, 
naar de kust waar God ons wacht. 
 
6. Eén van hart en één van zinnen, 
één in onze aardse strijd, 
in ons hemels overwinnen, 
één in tijd en eeuwigheid. 
 
7. Zo gaan wij hier met elkander 
door de nacht op weg naar huis, 
pelgrims die uit alle landen 
samenkomen om het kruis. 
 
8. Die aan kruis en graf ontheven 
zullen zingen lof en prijs 
aan de Heer van dood en leven 
in zijn zalig paradijs. 

  

 
 

 


