
Muzikale bemoediging 
Namens de jeugd van de gemeente 

 
Programma uitzending 7 – God is dichtbij 
 
1. Introductie  
 
2. Zingen 
Psalm 73: 12 en 13 
12. 'k Zal dan gedurig bij U zijn, 
In al mijn noden, angst en pijn; 
U al mijn liefde waardig schatten, 
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. 
Gij zult mij leiden door Uw raad, 
O God, mijn heil, mijn toeverlaat; 
En mij, hiertoe door U bereid, 
Opnemen in Uw heerlijkheid. 
 
13. Wien heb ik nevens U omhoog? 
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, 
Op aarde nevens U toch lusten? 
Niets is er, waar ik in kan rusten. 
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart 
Of bangen nood, mijn vlees en hart, 
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed 
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. 
 
Op bergen en in dalen 
1. Op bergen en in dalen,  
ja overal is God. 
Waar wij ook immer dwalen,  
of toeven, daar is God! 
Waar mijn gedachten zweven, 
Of stijgen daar is God. 



Om laag of hoog verheven, 
Ja overal is God. 
 
2. Zijn trouwe Vaderogen 
Zien alles van nabij. 
Wie steunt op Zijn vermogen, 
Die sterkt of zegent Hij. 
Hij hoort de jonge raven, 
Bekleedt met gras het dal. 
Heeft voor elk schepsel gaven, 
Ja, zorgt voor ‘t gans heelal.  
 
3.  Gedicht Corrie ten Boom  
 
4. Zingen  
God is tegenwoordig, God is in ons midden 
1. God is tegenwoordig; 
God is in ons midden: 
Laat ons diep in ‘t stof aanbidden! 
Dat in heil’ge eerbied 
Alles in ons zwijge, 
Dat voor Hem de ziel zich neige! 
Wie Hem noemt,  
wie Hem noemt, 
Sla zijn ogen neder,  
Geve ‘t hart Hem weder! 
 
5. Kom Gij in mij wonen, 
Zij mijn hart en leven 
U ten heiligdom gegeven! 
Laat mij altijd beter 
Uwe beelt’nis dragen, 
Naar uw eer, uw liefde vragen! 
Waar ik ga, 
Zit of sta, 



Laat mij U aanschouwen 
Met een stil vertrouwen.  
 
Psalm 75: 1, 4 en 6 
1. U alleen, U loven wij; 
Ja wij loven U, o HEER; 
Want Uw naam, zo rijk van eer, 
Is tot onze vreugd nabij; 
Dies vertelt men in ons land, 
Al de wond'ren Uwer hand. 
 
4. Geen geval, geen zorg, geen list, 
Oost, noch west, noch zandwoestijn, 
Doet ons meer of minder zijn: 
God is rechter, die 't beslist; 
Die, als aller Oppervoogd, 
Deez' vernedert, dien verhoogt. 
 
6. 'k Zal dit melden, 'k zal altijd 
Zingen Jacobs God ter eer, 
Slaan der bozen hoornen neer, 
Vellen wat Zijn naam bestrijdt; 
Maar der vromen hoorn en macht 
Zal verhoogd zijn door Gods kracht. 
 
5. Stukje + schriftlezing Psalm 75  
1. Voor den opperzangmeester, Al-tascheth; een psalm, een lied, 
voor Asaf. 
2. Wij loven U, o God! wij loven, dat Uw Naam nabij is; men vertelt 
Uw wonderen. 
3. Als ik het bestemde ambt zal ontvangen hebben, zo zal ik gans 
recht richten. 
4. Het land en al zijn inwoners waren versmolten; maar ik heb zijn 
pilaren vastgemaakt. Sela. 



5. Ik heb gezegd tot de onzinnigen: Weest niet onzinnig; en tot de 
goddelozen: Verhoogt den hoorn niet. 
6. Verhoogt uw hoorn niet omhoog; spreekt niet met stijven hals. 
7. Want het verhogen komt niet uit het oosten, noch uit het westen, 
noch uit de woestijn; 
8. Maar God is Rechter; Hij vernedert dezen, en verhoogt genen. 
9. Want in des HEEREN hand is een beker, en de wijn is beroerd, vol 
van mengeling, en Hij schenkt daaruit; doch alle goddelozen der 
aarde zullen zijn droesemen uitzuigende drinken. 
10. En ik zal het in eeuwigheid verkondigen; ik zal den God Jakobs 
psalmzingen. 
11. En ik zal alle hoornen der goddelozen afhouwen; de hoornen des 
rechtvaardigen zullen verhoogd worden. 
 
6. Instrumentaal Psalm 23  
 
7. Zingen 
Jezus is de goede Herder 
1. Jezus is de goede herder 
Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 
 
Als je 's avonds niet kunt slapen 
Als je bang in 't donker bent 
Denk dan eens al die schapen 
Die de heer bij name kent 
 
Blijf mij nabij, 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.  
 
8. Instrumentaal Ik zal er zijn  
 
9. Stukje + schriftlezing 1 Samuël 21: 10-15 (Psalm 56)  
10. En David maakte zich op, en vluchtte te dien dage van het 
aangezicht van Saul; en hij kwam tot Achis, den koning van Gath. 
11. Doch de knechten van Achis zeiden tot hem: Is deze niet David, 
de koning des lands? Zong men niet van dezen in de reien, zeggende: 
Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden? 
12. En David leide deze woorden in zijn hart; en hij was zeer bevreesd 
voor het aangezicht van Achis, den koning van Gath. 
13. Daarom veranderde hij zijn gelaat voor hun ogen, en hij maakte 
zichzelven gek onder hun handen; en hij bekrabbelde de deuren der 
poort, en hij liet zijn zever in zijn baard aflopen. 
14. Toen zeide Achis tot zijn knechten: Ziet, gij ziet, dat de man 
razende is, waarom hebt gij hem tot mij gebracht? 
15. Heb ik razenden gebrek, dat gij dezen gebracht hebt, om voor mij 
te razen? Zal deze in mijn huis komen? 
 
10. Zingen  
Psalm 56: 4 en 5 
4. Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard'; 
Mijn tranen hebt G' in Uwe fles vergaard; 
Is hun getal niet in Uw boek bewaard, 
Niet op Uw rol geschreven? 
Gewis, dan zal mijn wreev'le vijand beven, 
En, als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven. 



Dit weet ik vast: God zal mij nooit begeven; 
Niets maakt mijn ziel vervaard. 
 
5. Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 
Wat sterv'ling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden, 
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
Door ijver aangespoord. 
 
Ga met God en Hij zal met u zijn 
1. Ga met God en Hij zal met U zijn, 
U nabij op al uw wegen 
Met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met u zijn.  
 
2. Ga met God en Hij zal met u zijn: 
Bij gevaar, in bange tijden, 
Over u zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met u zijn. 
 
4. Ga met God en Hij zal met u zijn, 
Tot wij weer elkaar ontmoeten, 
In Zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met u zijn.  
 
11. Afsluiting  
 


