
Muzikale bemoediging 
Namens de jeugd van de gemeente 

 
Programma uitzending 1 – God is licht, ook in de duisternis 
 
1. Introductie  
 
2. Zingen 
Psalm 27: 1 en 7 
1. God is mijn licht, mijn heil; wien zou ik vrezen? 
Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood; 
Mijn levenskracht; 'k heb niet vervaard te wezen: 
Hij is't ,die mij beveiligt voor den dood. 
Wanneer de macht der bozen sloeg aan 't woên, 
En aanrukt', om zich met mijn vlees te voên. 
Stiet zelf dit rot, dat mij benauwt en haat, 
Den voet, en viel; omdat het God verlaat. 
 
7. Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed: 
Hij is getrouw, de bron van alle goed; 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer; 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER. 
 
Bron van licht en leven  
1. Bron van Licht en leven, wij aanbidden U. 
Onze God voor eeuwig, Heer’, wij danken U. 
Laat de zon van Uw gerechtigheid, 
Opgaan over ons leven 
En wij zien U in Uw heerlijkheid, 
Halleluja. 



 
2. U bent onze Vader, wij aanbidden U. 
U geeft ons genade, Heer’, wij eren U. 
Laat de zon van Uw gerechtigheid, 
Opgaan over ons leven 
En wij zien U in Uw heerlijkheid, 
Halleluja. 
 
3. U bent onze Koning, wij aanbidden U. 
U wilt bij ons wonen, Heer’, wij prijzen U. 
Laat de zon van Uw gerechtigheid, 
Opgaan over ons leven 
En wij zien U in Uw heerlijkheid, 
Halleluja. 
 
3. Stukje + schriftlezing Psalm 27  
1. Een psalm van David. De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor 
wien zou ik vrezen? De HEERE is mijns levens kracht, voor wien zou ik 
vervaard zijn? 
2. Als de bozen, mijn tegenpartijen, en mijn vijanden tegen mij, tot 
mij naderden, om mijn vlees te eten, stieten zij zelven aan, en vielen. 
3. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen; 
ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. 
4. Een ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al 
de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om de 
liefelijkheid des HEEREN te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn 
tempel. 
5. Want Hij versteekt mij in Zijn hut, ten dage des kwaads; Hij 
verbergt mij in het verborgene Zijner tent; Hij verhoogt mij op een 
rotssteen. 
6. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden, die 
rondom mij zijn, en ik zal in Zijn tent offeranden des geklanks offeren; 
ik zal zingen, ja, psalmzingen den HEERE. 
7. Hoor, HEERE! mijn stem, als ik roep; en wees mij genadig, en 
antwoord mij. 



8. Mijn hart zegt tot U: Gij zegt: Zoek Mijn aangezicht; ik zoek Uw 
aangezicht, o HEERE! 
9. Verberg Uw aangezicht niet voor mij, keer Uw knecht niet af in 
toorn; Gij zijt mijn Hulp geweest, begeef mij niet, en verlaat mij niet, 
o God mijns heils! 
10. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de 
HEERE zal mij aannemen. 
11. HEERE! leer mij Uw weg, en leid mij in het rechte pad, om mijner 
verspieders wil. 
12. Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartijders; want 
valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mitsgaders die wrevel 
uitblaast. 
13. Zo ik niet had geloofd, dat ik het goede des HEEREN zou zien in 
het land der levenden, ik ware vergaan. 
14. Wacht op den HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, 
wacht op den HEERE. 
 
4. Instrumentaal Psalm 27  
 
5. Zingen 
God enkel licht  
1. God enkel licht,  
Wiens aangezicht 
Zo blinkend is van luister,  
ziet ons onrein, 
Ziet hoe wij zijn,  
vervallen aan het duister. 
 
3. Heer, waar dan heen?  
Tot U alleen! 
Gij zult ons niet verstoten.  
Uw eigen Zoon 
Heeft tot Uw troon,  
de weg ons weer ontsloten.  
 



5. God onze Heer, 
Wil tot Uw eer 
Ons klein geloof versterken. 
Dan zullen wij 
Hem, waarlijk vrij, 
Volgen in goede werken.  
 
Psalm 97: 6 en 7 
6. Beminnaars van den HEER, 
Verbreiders van Zijn eer, 
Hoopt steeds op Zijn genade, 
En haat altoos het kwade. 
Hij, die in tegenspoed 
Zijn gunstgenoten hoedt, 
Verleent hun onderstand, 
En redt z' uit 's bozen hand, 
Die op hun onschuld woedt. 
 
7. Gods vriend'lijk aangezicht, 
Heeft vrolijkheid en licht 
Voor all' oprechte harten, 
Ten troost verspreid in smarten. 
Juicht, vromen, om uw lot; 
Verblijdt u steeds in God; 
Roemt, roemt Zijn heiligheid; 
Zo word' Zijn lof verbreid 
Voor al dit heilgenot. 
 
6. Gedicht Gebed om Licht – Jeanine Goud 
 
7. Instrumentaal Bach  
 
8. Zingen 
God heeft het eerste woord  
1. God heeft het eerste woord. 



Hij heeft in de beginne 
Het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort.  
 
2. God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
Riep Hij ons reeds bij name, 
Zijn roep wordt nog gehoord.  
 
4. God staat aan het begin 
En Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
Oorsprong en doel en zin.  
 
9. Stukje + schriftlezing Psalm 80  
1. Voor den opperzangmeester, op Schoschannim; een getuigenis, een 
psalm van Asaf. 
2. O Herder Israëls! neem ter ore, Die Jozef als schapen leiddet; Die 
tussen de cherubim zit, verschijn blinkende. 
3. Wek Uw macht op voor het aangezicht van Efraïm, en Benjamin, en 
Manasse, en kom tot onze verlossing. 
4. O God! breng ons weder, en laat Uw aanschijn lichten, zo zullen wij 
verlost worden. 
5. O HEERE, God der heirscharen! hoe lang zult Gij roken tegen het 
gebed Uws volks? 
6. Gij spijst hen met tranenbrood, en drenkt hen met tranen uit een 
drieling. 
7. Gij hebt ons onzen naburen tot een twist gesteld, en onze vijanden 
spotten onder zich. 
8. O God der heirscharen! breng ons weder, en laat Uw aangezicht 
lichten; zo zullen wij verlost worden. 
 
10. Zingen  
Psalm 80: 1, 8 en 11 



1. Neem, Isrels Herder, neem ter oren; 
Die Jozefs kroost, door U verkoren, 
Als schapen gunstig hebt geleid; 
Die enen troon van heiligheid 
U tussen cherubs hebt gesticht; 
Verschijn weer blinkend met Uw licht. 
 
8. Waarom hebt Gij zijn muur verbroken, 
Hem van Uw zorg en hulp verstoken? 
Men plukt, men trapt hem met den voet; 
Het boszwijn heeft hem omgewroet, 
Het wild gediert' hem afgeweid, 
Daar 't zich door 't ganse land verspreid. 
 
11. Behoud ons, HEER der legermachten, 
Zo zullen w' ons voor afval wachten; 
Zo knielen w' altoos voor U neer. 
Getrouwe Herder, breng ons weer; 
Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht 
Van Uw vertroostend aangezicht. 
 
Jezus leeft in eeuwigheid 
Jezus leeft in eeuwigheid, Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. 
 
1. Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint. 
Mag ik bij Hem binnen gaan, 
Voor Zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan.  
 
Jezus leeft in eeuwigheid, Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. 
 
2. Straks wanneer de grote dag begint, 



En het licht voor altijd overwint, 
Zal de hemel opengaan,  
Komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan.  
 
Jezus komt in heerlijkheid, Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven.  
 
11. Instrumentaal Give me oil  
 
12. Zingen 
Avondzang: 1,2 en 5 
1. O grote Christus, eeuwig licht! 
Niets is bedekt voor Uw gezicht; 
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan, 
Al schijnt geen zon, al licht geen maan. 
 
2. Toon ons Uw goedheid en Uw macht, 
Door Uw bescherming, dezen nacht, 
Behoed ons tegen ramp en leed, 
En blijf tot onze hulp gereed. 
 
5. Bescherm ons, in den bangen tijd 
Van zielsverzoeking en van strijd; 
Laat nooit den bozen vijand toe, 
Dat hij ons enig' hinder doe. 
 
13. Afsluiting  
 


