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__________________________________________________________ 
 
1.Samenzang lied 186a (ev.ldb.) 
 Leid mij, Heer, o machtig Heiland, 
 door dit leven aan Uw hand. 
 Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
 wees mijn gids in ‘t barre land. 
 Gij, mijn sterkte, Gij, mijn leider, 
 vul mij met Uw geest steeds meer. (2x) 
 

 Laat mij zijn een Godsgetuige, 
 sprekend van U meer en meer. 
 Leid mij steeds door Uwe liefde, 
 groeiend naar Uw beeld, o Heer. 
 Brood des levens. Brood des hemels. 
 Voed mij dat ik groei naar U. (2x) 
 

 Laat door mij Uw levend water 

 vloeien als een klare stroom. 
 O, Heer Jezus, ‘t wordt steeds later 

 dat Uw Geest over allen koom’. 
 Machtig Heiland. Mijn Verlosser. 
 Kom, Heer Jezus, in Uw kracht. (2x) 
 
2. Samenzang lied 499 (jdh) 
 U behoort geheel mijn leven.   
 U te dienen is mijn eer! 
 U te volgen is mijn roeping. 
 Ja, mijn hoogste vreugd, o Heer! 
 Hebt G' U zelf aan mij gegeven,  
 Heer, neem ook mijn offer aan; 
 dat mijn krachten tijd en gaven 
 immer U ten dienste staan. 
 
 Wijd mijn handen, dat ze werken 
 wat, mijn Heiland, U behaagt; 
 wijd mijn voeten, dat ze wand'len, 
 waar Uw liefdemacht mij schraagt. 
 Wijd mijn stem, opdat ik and'ren 
 van Uw goedheid spreken mag; 
 wijd mijn have, wijd mijn gave, 
 laat m' U dienen al de dag. 
 
 Wat de wereld ook belove, 
 Heer, Gij zijt mijn grootste schat; 
 laat m' in Uw nabijheid blijven, 
 houd Gij steeds mijn hand gevat. 
 Help mij, dat mijn licht moog' schijnen 
 ook op and'rer donk're paân; 
 laat m' in woord en daad belijden, 
 wat Gij hebt voor mij gedaan. 
 
3. Aanvangslied 805 (nw,ldb.) 
 refrein:  

 Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam!(2x) 

 Abraham, je moet gaan wonen  

 in het land dat Ik zal tonen. 
 Tel de sterren in de nacht, 
 zo groot wordt jouw nageslacht. (refr.) 
 

 Ik zal jou mijn zegen geven,  
 je geleiden allerwegen, 
 en de volkeren tezaam  

 vinden zegen in jouw naam. (refr.) 
 

 Met een woord gaat hij het wagen. 
 Zonder verder iets te vragen 

 staat hij op en gaat op reis, 
 langs de weg die God hem wijst. 
 refrein:  
 Abraham,Abraham, verlaat zijn land,verlaat zijn stam! 2x 
  

4. Samenzang lied 1003a (jdh., bnd. 2004, mel. ld. 270 ev.ldb.) 
 Pelgrimstocht der mensen, 40 jaar woestijn. 
 Onvervulde wensen, ’t land zal heerlijk zijn. 
 Wie aanhoort ons bidden, wie ziet naar ons om? 
 God trekt in ons midden; kom, Heer Jezus, kom! (2x) 
 
 Vrucht van eenzaam sterven, ’t leven overwon. 
 Wij gaan ’t land nu erven, God is zelf haar zon. 
 Trekkers vol vertrouwen, werpt uw last op Hem. 
 God is zelf aan ’t bouwen ’t nieuw Jeruzalem! (2x) 
 
5. Arioso en gemeente: lied 429 (opw.) 

 refrein: 
 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. 
 Langs wegen die geen mens bedenkt, 
 maakt Hij mijn zijn wil bekend. 
 Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
 Als ik mijn hand in zijn hand leg,  
 wijst Hij mij de weg, wijst Hij mij de weg. 
  
 Al moet ik door de wildernis, Hij leidt mij. 
 Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
 Alles zal ooit vergaan maar zijn liefde blijft bestaan 
 en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. (refr.) 
 
Arioso: ‘Promised Land’ (het Beloofde land) 
 Broeders en zusters, luister. We gaan naar het beloofde 
 land waar liefde en blijdschap op ons  wachten. Ga mee 
 en je zult het ervaren. Hoor je de trompetten niet?  
 Sta  op en ga mee.  
 
Arioso: ‘The Exodus Song’ (het lied van de uittocht) 
 Dit is mijn land, het land dat God me gegeven heeft 
 Als de morgenzon de heuvels en de vlakten onthult 
 heeft, zie ik een heerlijk land waar kinderen  
 vrij kunnen spelen en rennen 
 Al zijn we maar eenvoudige mensen, met de hulp van 
 God zullen we sterk genoeg zijn om dit land tot ons huis 
 te maken. We zullen vechten voor dit land.  
 Totdat ik sterf zal dit land mijn land zijn. 
 
6. Arioso en gemeente: lied 770 (opw.) 

 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. 
 Verborgen aanwezig deelt 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. 
 refrein: 
 ‘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’. 
 
 De toekomst is zeker, ja eindeloos 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. (refr.) 
 
 O Naam aller namen, 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. (refr.)      
 
7. Samenzang lied 542 (nw.ldb.) 
 God roept de mens op weg te gaan, zijn leven is een reis: 
 ‘Verlaat wat gij bezit en ga naar ’t land dat Ik u wijs.’ 
 
 Het volk van God was veertig jaar een mensenleven lang  
 op weg naar het beloofde land, het land van Kanaän. 
 
 Heer, geef ons moed en doe ons gaan  
 uw weg door de woestijn 
 en laat uw Zoon een laaiend vuur,  
 een nieuwe Mozes zijn. 
 
 Eer aan de Vader en de Zoon en aan de heilige Geest, 
 God, die al voor de eerste mens belofte zijt geweest. 
 
8. Samenzang lied 410 (ev.ldb.) 
 Jeruzalem, o eeuw’ge gouden stad 
 Stad van het licht, waar iedereen op wacht. 
 De gouden zon, de heuvels in het rond, 
 de heil’ge stede, stad van Gods verbond. 
 
 Jeruzalem, geef dat wij door uw poort 
 komen tot u en leven naar Gods woord. 
 De stad waar droefheid niet meer zal bestaan, 
 Jeruzalem, laat mij naar binnengaan. 
 
 Jeruzalem, de stad waar liefde woont, 
 de plaats waar God in licht en glorie troont: 
 geen rouw, geen nood, geen onrust en geen haat – 
 breng ons, o Heer, daar waar uw stede staat. 
 
 Jeruzalem, ‘k aanschouw met eigen oog 
 eens uw contouren aan de hemelboog, 
 als ik verlost en horend naar Gods stem 
 zal ingaan tot het nieuw Jeruzalem. 
 
9.Arioso en gemeente:‘Just a closer walk with Thee’ (refr.)  
 Just a closer walk with Thee. Grant it Jesus if You please. 
 Daily walking close to Thee. Let it be,  dear Lord, Let it be. 
 
Arioso: ‘Just a closer walk with Thee’ 
 Gewoon wandelen met U!  
 Jezus, gun mij, als het u belieft dagelijks dicht bij  
 U te zijn. Laat het zo zijn, Heer. 
 Ik ben zwak, maar U bent sterk.  
 Jezus, behoed mij voor de zonde.  
 Ik zal tevreden zijn zolang u met mij meegaat,  
 dicht bij mij bent. 

 Wanneer mijn broze leven over is,  
 er geen tijd meer voor mij is, 
 Heer, neem mij alstublieft mee, leid mij naar uw 
 glorieuze koninkrijk! 
 
10.Samenzang lied 413 (ev.ldb.) 

 Lichtstad met uw paarlen poorten, 
 wond’re stad zo hoog gebouwd, 
 nimmer heeft men op deze aarde, 
 ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 refrein: 
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
 luist’ren naar zijn liefdesstem, 
 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: (refr.) 
 
 Schoon tehuis voor moede pelgrims, 
 komend uit de zandwoestijn, 
 waar zij rusten van hun werken 
 bij de springende fontein: (refr.) 
 
 Wat een vreugde zal dat wezen 
 straks vereend te zijn met Hem 
 in de stad met paarlen poorten 
 in het nieuw Jeruzalem. (refr.) 

 
Arioso ‘Ierse zegenbede’ 
 
11.We zingen bij het verlaten van de kerk lied 316(e.l.)  
 O God, die mij hebt vrijgekocht  
 en door Uw bloed gered, 
 die, wat de duivel ook vermocht, 
 mij voorleidt, tred voor tred; 
 Die trouw mij voorgaat op de weg,  
 al is mijn pad ook ruw, 
 o wijs mij steeds de rechte weg, 
 maak mij een beeld van U. 
 refrein: 
 Maak mij een beeld van U, maak mij een beeld van U, 
 zo vol van ootmoed, liefde en trouw, 
 maak mij een beeld van U. 
 
 Want vol van zwakheid is mijn ziel, 
 toch ben 'k door U gered; 
 wanneer de strijd soms zwaar mij viel, 
 Gij hoorde mijn gebed. 
 Sterk, o mijn God, mij meer en meer, 
 ja, help en steun mij nu: 
 leid aan Uw hand mij, trouwe Heer, 
 maak mij een beeld van U. (refr.) 
  
 Ja, Heer, hervorm mij naar Uw beeld, 
 't is al wat mij bekoort; 
 gedoog niet, dat de zonde leeft  
 in 't hart, dat U behoort. 
 Blijf met Uw liefde zo nabij,  
 dat ik de zonde schuw'; 
 dat steeds Uw wil de mijne zij,  
 maak mij een beeld van U. (refr.) 
 
 


