Muzikale bemoediging
Namens de jeugd van de gemeente
Programma uitzending 2 – Bevrijding en vrede
1. Introductie
2. Instrumentaal Psalm 146
3. Zingen
Psalm 146: 3, 4 en 5
3. Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER, zijn God.
4. 't Is de HEER, wiens alvermogen
't Groot heelal heeft voortgebracht;
Die genadig uit den hogen
Ziet, wie op Zijn bijstand wacht,
En aan elk, die Hem verbeidt,
Trouwe houdt in eeuwigheid.
5. 't Is de HEER, die 't recht der armen,
Der verdrukten gelden doet;
Die, uit liefderijk erbarmen,
Hongerigen mild'lijk voedt;
Die gevang'nen vrijheid schenkt,
En aan hun ellende denkt.
O God, Die droeg ons voorgeslacht

1. O God, die droeg ons voorgeslacht,
In nacht en stormgebruis,
Bewijs ook ons uw trouw en macht,
Wees eeuwig ons tehuis!
3. Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’
Hebt door Uw woord bereid,
Altijd dezelfde, die Gij waart,
De God der eeuwigheid.
6. O God, die droeg ons voorgeslacht
In tegenspoed en kruis,
Wees ons een gids in storm en nacht
En eeuwig ons tehuis!
4. Stukje + schriftlezing Psalm 146
1. Hallelujah! O mijn ziel! prijs den HEERE.
2. Ik zal den HEERE prijzen in mijn leven; ik zal mijn God psalmzingen,
terwijl ik nog ben.
3. Vertrouwt niet op prinsen, op des mensen kind, bij hetwelk geen
heil is.
4. Zijn geest gaat uit, hij keert wederom tot zijn aarde; te dienzelfden
dage vergaan zijn aanslagen.
5. Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens
verwachting op den HEERE, zijn God is;
6. Die den hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in
dezelve is; Die trouwe houdt in der eeuwigheid.
7. Die den verdrukte recht doet, Die den hongerige brood geeft; de
HEERE maakt de gevangenen los.
8. De HEERE opent de ogen der blinden; de HEERE richt de
gebogenen op; de HEERE heeft de rechtvaardigen lief.
9. De HEERE bewaart de vreemdelingen; Hij houdt den wees en de
weduwe staande; maar der goddelozen weg keert Hij om.
10. De HEERE zal in eeuwigheid regeren; uw God, o Sion! is van
geslacht tot geslacht. Hallelujah!

5. Zingen
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.
Psalm 130: 3 en 4
3. Ik blijf den HEER verwachten;
Mijn ziel wacht ongestoord;
Ik hoop, in al mijn klachten,
Op Zijn onfeilbaar woord;

Mijn ziel, vol angst en zorgen,
Wacht sterker op den HEER,
Dan wachters op den morgen;
Den morgen, ach, wanneer?
4. Hoopt op den HEER, gij vromen;
Is Israël in nood,
Er zal verlossing komen;
Zijn goedheid is zeer groot.
Hij maakt, op hun gebeden,
Gans Israël eens vrij
Van ongerechtigheden;
Zo doe Hij ook aan mij.
6. Verhaal ‘Hongertocht’
7. Instrumentaal Medley Vaderlandse Liederen
8. Zingen
Gelukkig is het land
1. Gelukkig is het land,
Dat God de Heer beschermt.
Als daar met moord en brand
De vijand rondom zwermt,
En dat men meent: hij zal
‘t schier overwinnen al,
Dat dan, dat dan, dat dan
Hij zelf komt tot den val.
2. Gedankt moet zijn de Heer,
De God, die eeuwig leeft,
Dat Hij ons t’zijner eer
Dees overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht
Des Heren al gewracht!

O Heer, o Heer, o Heer,
Hoe groot is uwe macht!
Psalm 118: 3, 7 en 8
3. Ik werd benauwd van alle zijden,
En riep den HEER ootmoedig aan.
De HEER verhoorde mij in 't lijden,
En deed mij in de ruimte gaan.
De HEER is bij mij, 'k zal niet vrezen;
De HEER zal mij getrouw behoên;
Daar God mijn schild en hulp wil wezen,
Wat zal een nietig mens mij doen?
7. De HEER is mij tot hulp en sterkte;
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang;
Hij was het, die mijn heil bewerkte,
Dies loof ik Hem mijn leven lang.
Men hoort der vromen tent weergalmen
Van hulp en heil ons aangebracht;
Daar zingt men blij, met dankb're psalmen:
"Gods rechterhand doet grote kracht."
8. Gods rechterhand is hoog verheven;
Des HEEREN sterke rechterhand
Doet door haar daân de wereld beven,
Houdt door haar kracht Gods volk in stand.
Ik zal door 's vijands zwaard niet sterven,
Maar leven, en des HEEREN daân,
Waardoor wij zoveel heil verwerven,
Elk, tot Zijn eer, doen gadeslaan.
9. Gedicht over bevrijding Antonet van Tilburg
10. Zingen
Vaste Rots van mijn behoud

1. Vaste Rots van mijn behoud,
Als de zonde mij benauwt,
Laat mij steunen op Uw trouw,
Laat mij rusten in Uw schaûw,
Waar het bloed door U gestort,
Mij de bron des levens wordt.
2. Jezus, niet mijn eigen kracht,
Niet het werk door mij volbracht,
Niet het offer, dat ik breng,
Niet de tranen, die ik pleng,
Schoon ik ganse nachten ween,
Kunnen redden, Gij alleen.
4. Eenmaal als de stonde slaat,
Dat dit lichaam sterven gaat,
Als mijn ziel uit d’ aardse woon’
Opklimt tot des Rechters troon,
Rots der eeuwen, in uw schoot
Berg mijn ziele voor de dood.
Psalm 124: 1 en 4
1. Dat Israël nu zegge, blij van geest:
Indien de HEER, die bij ons is geweest,
Indien de HEER, die ons heeft bijgestaan,
Toen 's vijands heir en aanval werd gevreesd,
Niet had gered, wij waren lang vergaan.
4. W' ontkwamen haast des vogelvangers net,
Den lozen strik, tot ons bederf gezet;
De strik brak los, en wij zijn vrij geraakt.
De HEER is ons tot hulp op ons gebed;
Die God, die aard' en hemel heeft gemaakt.
11. Afsluiting

