
Muzikale bemoedigingsavond ‘Hoe houd ik vol?’ 

 

Lied: ‘Neem mijn leven, laat het Heer.’    

   

Neem mijn leven, laat het, Heer,    

toegewijd zijn aan uw eer. 

Maak mijn uren en mijn tijd 

tot uw lof en dienst bereid. 

 

Neem mijn handen, maak ze sterk    

door uw liefde tot uw werk. 

Maak, dat ik mijn voeten zet 

op de wegen van uw wet. 

 

Neem mijn stem, opdat mijn lied    

U, mijn Koning, hulde bied’.  

Maak, o Heer mijn lippen rein, 

dat zij uw getuigen zijn. 

 

Neem mijn wil en maak hem vrij,    

dat hij U geheiligd zij. 

Maak mijn hart tot uwe troon, 

dat, o Heer, uw Geest er woon’.  

  

Neem ook mijne liefde, Heer;     

‘k leg voor U haar schatten neer, 

Neem mij zelf, en t’ allen tijd 

ben ik aan U toegewijd. 

 

Opening en gebed  

 

Schriftlezing 

2 Korinthe 1:3-11 

 

 

 

Psalm 72: 6 en 7        

Ja, elk der vorsten zal zich buigen    

en vallen voor Hem neer; 

Al 't heidendom Zijn lof getuigen, 

dienstvaardig tot Zijn eer. 

't Behoeftig volk, in hunne noden, 

in hun ellend' en pijn, 

gans hulpeloos tot Hem gevloden, 

zal Hij ten redder zijn. 

 

Nooddruftigen zal Hij verschonen;    

aan armen, uit genâ, 

Zijn hulpe ter verlossing tonen; 

Hij slaat hun zielen gâ. 

als hen geweld en list bestrijden, 

al gaat het nog zo hoog; 

Hun bloed, hun tranen en hun lijden 

zijn dierbaar in Zijn oog. 

 

Lezing door mevr. De Koeijer 

 

Pauze  en muzikaal intermezzo 

 

Er is een God die hoort     

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart, 

er is een God, er is een God. 

Stort bij hem uit, o mens toch uw hart, 

er is een God die hoort. 

Ga steeds naar hem om hulp en om raad, 

wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat. 

Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord, 

er is een God die hoort. 

 

 

 



Van oost tot west, van zuid tot noord, 
mens, zegt het voort, mens zegt het voort. 
Wordt ‘s Heren liefde alom gehoord, 
mensenkind, zegt het voort. 
Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen, 
maar zoek het heil bij Jezus alleen. 
Dat al uw hoop op hem is gericht, 
Jezus is ’t eeuwig licht. 

 

Lied: ‘In Jezus naam’       

In de nacht van ons bestaan,     
een wereld ver bij God vandaan, 
delen wij zijn liefde uit, 
door de kracht van Jezus' kruis. 
Stervend als het goede graan, 
doen wij wat Jezus heeft gedaan: 
Trekken heel de wereld door, 
leven Gods genade voor. 

Ga dan heen: 
Verkondig zijn Naam 
aan iedereen, 
want Jezus is Heer! 
Ga dan heen 
en twijfel niet meer: 
Hij is bij ons, 
zal met ons gaan. 

Maak het goede nieuws bekend, 
dat Jezus leeft en wij met Hem. 
Door de liefde die van God 
in ons hart is uitgestort. 
Als de liefde in ons leeft, 
die niet zichzelf zoekt maar die geeft, 
dienen wij in kwetsbaarheid 
en leven voor gerechtigheid. 

 

Ga dan heen: 2x 
Verkondig zijn Naam 
aan iedereen, 
want Jezus is Heer! 
Ga dan heen 
en twijfel niet meer: 
Hij is bij ons, 
zal met ons gaan. 

 
Tweede deel lezing 

 

Lied: ‘Lichtstad met uw paarlen poorten.’  

Lichtstad met uw paarlen poorten,     

wond're stad zo hoog gebouwd 

nimmer heeft men op deez' aarde, 

ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

 

Refrein. 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 

luist'ren naar zijn liefdestem. 

Daar geen rouw meer en geen tranen 

in het nieuw Jeruzalem. 

 

Heilig oord vol licht en glorie 

waar de boom des levens bloeit 

en de stroom van levend water 

door de gouden godsstad vloeit. 

Refrein 

 

Schoon tehuis voor moede pelgrims 

komend uit de zand-woestijn, 

waar zij rusten van hun werken 

bij de springende fontein. 

Refrein 

 

 



Wat een vreugde zal dat wezen 

straks vereend te zijn met Hem 

in die stad met paarlen poorten 

in het nieuw Jeruzalem. 

Refrein 

 

Dankgebed 

 

Lied: ‘Wat de toekomst brengen moge.’     

Wat de toekomst brengen moge,    
   
Mij geleidt des Heeren hand; 
moedig sla ik dus de oogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig kalmen moed! 
 
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! 
 
Laat mij niet mijn lot beslissen:     
zoo 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 den weg niet vindt: 
neem mijn hand in Uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 
 

Waar de weg mij brengen moge,    
aan des Vaders trouwe hand 
loop ik met gesloten oogen 
naar het onbekende land. 
 

 


