
Muzikale bemoediging 
Namens de jeugd van de gemeente 

 

Programma Uitzending 2 – Houvast  

 

1. Zingen 

- Psalm 63: 1, 3 en 4 

1. O God, Gij zijt mijn toeverlaat! 

Mijn God, U zoek ik met verlangen, 

Zo ras wij ‘t morgenlicht ontvangen 

Bij ‘t krieken van den dagenraad. 

O Heer’, mijn ziel en lichaam hijgen 

En dorsten naar U in een land, 

Dat dor en mat van droogte brandt, 

Waar niemand lafenis kan krijgen. 

 

3. Dan zou ik voor Uw Godd’lijk oog 

Uw deugden al mijn leven prijzen 

En in Uw naam mijn zang doen rijzen, 

Mijn handen heffen naar omhoog. 

Mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen, 

Verzadigd als met vet en smeer, 

Mijn mond zou U vol vreugd, o Heer’, 

Verheffen in mijn lofgezangen. 

 

4. Wanneer ik op mijn legerstee, 

Aan U gedenk in stille nachten, 

Dan peinst mijn ziel met al haar krachten, 

Hoe Gij voorheen in angst en wee, 



Als mij de vijand wild’ omringen, 

Mij vaardig zijt ter hulp geweest. 

Dies zal ik nu ook onbevreesd 

In schaduw van Uw vleug’len zingen.  

 

2. Stukje over Psalm 63 - Schriftlezing 

1. Een psalm van David, als hij was in de woestijn van Juda. 
2. O God! Gij zijt mijn God! ik zoek U in den dageraad; mijn ziel dorst 
naar U; mijn vlees verlangt naar U, in een land, dor en mat, zonder 
water. 
3. Voorwaar, ik heb U in het heiligdom aanschouwd, ziende Uw 
sterkheid en Uw eer; 
4. Want Uw goedertierenheid is beter dan het leven; mijn lippen 
zouden U prijzen. 
5. Alzo zou ik U loven in mijn leven; in Uw Naam zou ik mijn handen 
opheffen. 
6. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden, en mijn 
mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. 
7. Als ik Uwer gedenk op mijn legerstede, zo peins ik aan U in de 
nachtwaken. 
8. Want Gij zijt mij een hulp geweest; en in de schaduw Uwer vleugelen 
zal ik vrolijk zingen. 
9. Mijn ziel kleeft U achteraan; Uw rechterhand ondersteunt mij. 
10. Maar dezen, die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in 
de onderste plaatsen der aarde. 
11. Men zal hen storten door het geweld des zwaards; zij zullen de 
vossen ten deel worden. 
12. Maar de koning zal zich in God verblijden; een iegelijk, die bij Hem 
zweert, zal zich beroemen; want de mond der leugensprekers zal 
gestopt worden. 
 

 

3. Zingen  

- Blijf bij mij Heer, wanneer het duister daalt 



1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 

Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 

Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.  

 

3. U heb ik nodig, Uw genade is 

Mijn enig licht in nacht en duisternis. 

Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 

In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.  

 

4. Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 

Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 

Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? 

Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.  

 

- Geef vrede Heer, geef vrede 

1. Geef vrede, Heer geef vrede, 

de wereld wil slechts strijd. 

Al wordt het recht beleden, 

De sterktste wint het pleit. 

Het onrecht heerst op aarde,  

De leugen triomfeert, 

Ontluistert elke waarde,  

O red ons, sterke Heer. 

 

2. Geef vrede, Heer geef vrede, 

De aarde wacht zo lang, 

Er wordt zoveel geleden, 

De mensen zijn zo bang, 

De toekomst is zo duister, 

En ons geloof zo klein; 



O Jezus Christus, luister 

En laat ons niet alleen. 

 

3. Geef vrede, Heer geef vrede, 

Gij die de vrede zijt, 

Die voor ons hebt geleden, 

Gestreden onze strijd, 

Opdat wij zouden leven 

Bevrijd van angst en pijn, 

De mensen blijdschap geven 

En vredestichters zijn.  

 

4. Improvisatie Vrede zij u  

 

5. Gedicht  

‘Onze hulp en onze verwachting’ 

 

6. Zingen 

Psalm 123: 1 en 2 

1. Ik hef tot U, Die in den hemel zit, 

Mijn ogen op en bid. 

Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren 

Om nooddruft te begeren, 

En ‘t oog der maagd is op haar vrouw geslagen 

Om hulp of gunst te vragen, 

Zo slaan wij ‘t oog op onzen Heer’, tot Hij 

Ook ons genadig zij. 

 

 

2. Geef ons gena, geef ons gena, o Heer’, 

En red ons tot Uw eer. 



Wij zijn reeds moe van al de schamp’re woorden, 

Die wij van smaders horen; 

Ons treurig hart is moe van al het spotten 

En ‘t honend samenrotten 

Der hovaardij, die need’rigen veracht 

En weelderig belacht. 

 

- God is getrouw, Zijn plannen falen niet 

1. God is getrouw, Zijn plannen falen niet, 

Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 

Die ‘t heden kent, de toekomst overziet, 

Laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 

En ‘t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 

Volvoert Zijn hand. 

 

2. De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 

Zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 

Een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 

Blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 

De adem zijner lippen overmant 

De tegenstand.  

 

7. Improvisatie Psalm 91 

 

8. Stukje Psalm 91  

1 Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal 
vernachten in de schaduw des Almachtigen. 
2 Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, 
op Welken ik vertrouw! 
3 Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer 
verderfelijke pestilentie. 



4 Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij 
betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. 
5 Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des 
daags vliegt; 
6 Voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, 
dat op den middag verwoest. 
7 Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan uw 
rechterhand; tot u zal het niet genaken. 
8 Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen; en gij zult de 
vergelding der goddelozen zien. 
9 Want Gij, HEERE! zijt mijn Toevlucht! Den Allerhoogste hebt gij 
gesteld tot uw Vertrek; 
10 U zal geen kwaad wedervaren, en geen plage zal uw tent naderen. 
11 Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw 
wegen. 
 

9. Zingen 

- Een vaste burcht is onze God 

1. Een vaste burcht is onze God, 

Een toevlucht voor de zijnen.  

Al drukt het leed, al dreigt het lot, 

Hij doet zijn hulp verschijnen. 

De vijand rukt vast aan 

Met opgestoken vaan. 

Hij draagt zijn rusting nog 

Van gruwel en bedrog, 

Maar zal als kaf verdwijnen. 

 

2. Geen aardse macht begeren wij, 

Die gaat welras verloren. 

Ons staat een sterke Held ter zij, 

Die God ons heeft verkoren. 

Vraagt gij zijn naam? Zo weet, 



Dat Hij de Christus heet. 

Gods eengeboren Zoon, 

Verwinnaar op de troon! 

De zeeg’ is ons beschoren! 

 

- Psalm 91: 2 en 5 

2. Hij zal uit ‘s vogelvangers net 

U veilig doen ontkomen. 

Hij is het, Die uw leven redt, 

Gij hebt geen pest te schromen. 

Hij zal in lijfs- en zielsgevaar 

U met Zijn vleug’len dekken, 

Zijn waarheid u ten beukelaar 

En ter rondas verstrekken. 

 

5. Ik steun op God, mijn Toeverlaat, 

Dies heb ik niets te vrezen: 

Wie God vertrouwt, dien deert geen kwaad. 

Uw tent zal veilig wezen. 

Hij zal Zijn engelen gebien 

Dat z’ u op weg bevrijden: 

Gij zult hen, in gevaren, zien 

Voor uw behoud’nis strijden.  

 

Bedankt voor het kijken/luisteren! We hopen dat u ervan genoten 

heeft. Volgende week zaterdag hopen we weer een nieuwe uitzending 

voor u te hebben, het thema is dan ‘Schuilen bij God’. We wensen u 

sterkte voor de komende week. Laten we voor elkaar als gemeente 

bidden! 


