
Muzikale bemoediging 
 

Namens de jeugd van de gemeente 
 

 

Programma Uitzending 1 – Roepen tot God 

 

1. Inleiding 

 

2. Zingen 

Themalied Corona 

1. Heere God wij komen tot U 
In een bange donkere tijd 
Heel de wereld is verslagen 
En we voeren allen strijd  
Breng ons Heere op de knieën 
Dat wij U belijden Heer’ 
U staat boven alle dingen 
Leer ons leven tot Uw eer! 
 
2. Heer, wij mogen niet naar school toe 
En naar onze vriendjes thuis 
Wilt U voor hen blijven zorgen 
Denkt U aan een ieders kruis? 
Breng ons Heere op de knieën 
Dat wij U belijden Heer’ 
U staat boven alle dingen 
Leer ons leven tot Uw eer! 
 
3. Heel veel mensen zijn nu eenzaam  
Alleen in hun eigen huis 
Wilt u hen een bezoekje brengen? 
Misschien wel in het ziekenhuis? 
Breng ons Heere op de knieën 
Dat wij U belijden Heer’ 
U staat boven alle dingen 
Leer ons leven tot Uw eer! 



4. Wilt U voor de dokters zorgen? 
En voor allen in de zorg 
Geeft u wijsheid en veel liefde 
Toon Uw Vaderlijke zorg! 
Breng ons Heere op de knieën 
Dat wij U belijden Heer’ 
U staat boven alle dingen 
Leer ons leven tot Uw eer! 
 
5. Heel veel mensen zijn nu werkloos 
En verdienen nu geen geld 
Heer U weet dat geeft veel zorgen 
We voelen ons zo erg geveld! 
Breng ons Heere op de knieën 
Dat wij U belijden Heer’ 
U staat boven alle dingen 
Leer ons leven tot Uw eer! 
 
6. Leer ons in Uw woord te lezen 
Help Uw knechten, elke keer 
Om Uw woord ook nu te brengen, 
Breng het in onz’ harten Heer’! 
Breng ons Heere op de knieën 
Dat wij U belijden Heer’ 
U staat boven alle dingen 
Leer ons leven tot Uw eer! 
 
7. Heer’ ik mag toch alles vragen? 
Als ik bang ben, vol verdriet? 
Wilt u daarom naar ons luisteren? 
Hoor verhoor toch ook dit lied! 
U bent Wonderlijk, U bent Raadsman 
U bent toch de sterke God! 
Brengt u dan Uw eigen vrede 
Wees bewogen met ons lot! 
 

3. Stukje - Gebed 

 

4. Improvisatie ‘k Stel mijn vertrouwen  

 



5. Zingen 

- Psalm 71: 1 en 2 

1. ‘k Betrouw op U, hoor mijn gebeden: 

dat mij geen schaamt’, o Heer’, 

in eeuwigheid verneer’. 

Red mij door Uw gerechtigheden, 

Bevrijd mij, neig Uw oren, 

Verlos mij, wil mij horen. 

 

2. Wees mij een rots om in te wonen, 

Een schuilplaats, waar mijn hart 

Steeds toevlucht vindt in smart. 

Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen, 

Dat Gij, o groot’ Ontfermer, 

Mijn burg zijt en Beschermer.  

 

- Onze Vader  

1. Onze Vader in de hemel heilig is Uw naam.  

Laat Uw koninkrijk spoedig komen.  

Laat Uw wil worden gedaan.  

In de hemel, zo ook hier op aard. (2x) 

Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. (2x) 

 

2. Onze Vader in de hemel, geef ons daaglijks brood.  

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij dat doen.  

Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.  

Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. (2x) 

 

En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad.  

Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. (2x) 

Amen. Amen. 

 

6. Stukje - Lezen Psalm 22: 1-9 + 20-29  

1. Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op Aijeleth hasschachar. 
2. Mijn God, mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn 
verlossing, van de woorden mijns brullens? 



3. Mijn God! Ik roep des daags, maar Gij antwoordt niet; en des nachts, en ik heb 
geen stilte. 
4. Doch Gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. 
5. Op U hebben onze vaders vertrouwd; zij hebben vertrouwd, en Gij hebt hen 
uitgeholpen. 
6. Tot U hebben zij geroepen, en zijn uitgered; op U hebben zij vertrouwd, en zijn 
niet beschaamd geworden. 
7. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen, en veracht van 
het volk. 
8. Allen, die mij zien, bespotten mij; zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, 
zeggende: 
9. Hij heeft het op den HEERE gewenteld, dat Hij hem nu uithelpe, dat Hij hem 
redde, dewijl Hij lust aan hem heeft! 
 

20. Maar Gij, HEERE! wees niet verre; mijn Sterkte! haast U tot mijn hulp. 
21. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. 
22. Verlos mij uit des leeuwen muil; en verhoor mij van de hoornen der 
eenhoornen. 
23. Zo zal ik Uw Naam mijn broederen vertellen; in het midden der gemeente zal 
ik U prijzen. 
24. Gij, die den HEERE vreest! prijst Hem; al gij zaad van Jakob! vereert Hem; en 
ontziet u voor Hem, al gij zaad van Israël! 
25. Want Hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten, 
noch Zijn aangezicht voor hem verborgen; maar Hij heeft gehoord, als die tot 
Hem riep. 
26. Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente; ik zal mijn geloften betalen in 
tegenwoordigheid dergenen, die Hem vrezen. 
27. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; zij zullen den HEERE 
prijzen, die Hem zoeken; ulieder hart zal in eeuwigheid leven. 
28. Alle einden der aarde zullen het gedenken, en zich tot den HEERE bekeren; 
en alle geslachten der heidenen zullen voor Uw aangezicht aanbidden. 
29. Want het koninkrijk is des HEEREN, en Hij heerst onder de heidenen. 
 

7. Zingen 

- Psalm 22: 6, 10 en 14  

6. Wees dan mijn hulp, houd U niet ver van mij, 

Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. 

‘k Heb buiten U, daar ik zo bitter lij’, 

Geen hulp te wachten. 



Een stierenheir uit Basan, sterk van krachten, 

En fel verwoed, 

Omringt m’ aan alle zijden. 

Mijn God hoe zwaar, hoe smart’lijk valt dit lijden. 

Voor mijn gemoed. 

 

10. Maar Gij, o Heer’, tot wien mijn ziel zich keert, 

Sta niet van ver, mijn God, die’t al regeert! 

Ai, haast U toch ter hulp, ik word verteerd 

Door al d’ ellenden. 

Red mijne ziel van ‘t zwaard dier boze benden, 

Die schrikk’lijk woen; 

Ai, red haar uit hun handen, 

Daar z’ eenzaam ducht ‘t geweld des honds, wien tanden 

Haar sidd’ren doen.  

 

14. Eerlang gedenkt hier aan het wereldrond; 

Haast wendt het zich tot God met hart en mond, 

En waar men ooit de wildste volken vond, 

Zal God ontvangen 

Aanbidding, eer en dankb’re lofgezangen, 

Want Hij regeert en zal Zijn almacht tonen: 

Hij heerst, zover de blindste heid’nen wonen, 

Tot Hem bekeerd. 

 

- O Lord hear my prayer  

O Lord hear my prayer, o Lord hear my prayer: when I call, answer me. 

O Lord hear my prayer, o Lord hear my prayer, come and listen to me.  

 

Vertaling: 

O Heere, hoor mijn gebed, o Heere, hoor mijn gebed.  

Als ik U aanroep, antwoord mij.  

O Heere, hoor mijn gebed, o Heere, hoor mijn gebed.  

Kom en luister naar mij.  

 



8. Improvisatie Psalm 22 

 

7. Gedicht en afsluiting     

 

8. Zingen 

- Stilte over alle landen 

1. Stilte over alle landen  

in deze nacht. 

Vouwen wij tezaam de handen  

voor deze nacht. 

Welke zonden wij bedreven,  

wil ze Here ons vergeven. 

God wil goede rust ons geven  

in deze nacht.  

 

2. Stilte over alle landen 

In deze nacht. 

Vouwen wij tezaam de handen 

Voor deze nacht. 

God zal voor ons allen zorgen 

Tot het dagen van de morgen. 

Veilig en bij Hem geborgen 

Zijn wij vannacht. 

 

- Psalm 121: 1 en 4 

1. ‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen, 

Vanwaar ik dag en nacht 

Des Hoogsten bijstand wacht. 

Mijn hulp is van den Heer’ alleen, 

Die hemel, zee en aarde 

Eerst schiep en sinds bewaarde. 

 

4. De Heer’ zal u steeds gadeslaan, 

Opdat Hij in gevaar 

Uw ziel voor ramp bewaar’. 



De Heer’, ‘t zij g’ in of uit moogt gaan, 

En waar g’ u heen moogt spoeden, 

Zal eeuwig u behoeden.  

 

 


