
Muzikale bemoediging  
Namens de jeugd van de gemeente  

 

Programma uitzending 3 - Houvast 

 

1. Zingen 

- Psalm 32: 4 

Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren, 

Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. 

G’ omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt, 

Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. 

Mijn leer zal u, o mens, naar ‘t recht doen hand’len. 

En wijzen u de weg, dien gij zult wand’len. 

Ik zal uw trouw verzellen met mijn raad, 

Terwijl mijn oog op u gevestigd staat.  

 

2. Stukje, God als schuilplaats – Schriftlezing  

Psalm 32  

1. Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding 
vergeven, wiens zonde bedekt is. 
2. Welgelukzalig is de mens, dien de HEERE de ongerechtigheid niet 
toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. 
3. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, in mijn brullen 
den gansen dag. 
4. Want Uw hand was dag en nacht zwaar op mij; mijn sap werd 
veranderd in zomerdroogten. Sela. 
5. Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik 
niet. Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den 
HEERE; en Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Sela. 
6. Hierom zal U ieder heilige aanbidden in vindenstijd; ja, in een 
overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. 



7. Gij zijt mij een Verberging; Gij behoedt mij voor benauwdheid; Gij 
omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela. 
8. Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal 
raad geven, Mijn oog zal op u zijn. 
9. Weest niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, hetwelk geen 
verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het 
tot u niet genake. 
10. De goddeloze heeft veel smarten, maar die op den HEERE 
vertrouwt, dien zal de goedertierenheid omringen. 
11. Verblijdt u in den HEERE, en verheugt u, gij rechtvaardigen! en 
zingt vrolijk, alle gij oprechten van harte! 
 

3. Improvisatie U bent mijn schuilplaats Heer 

 

4. Zingen 

- U bent mijn schuilplaats Heer 

U bent mijn schuilplaats Heer, 

U vult mijn hart steeds weer, 

Met een verlossingslied, 

Telkens als ik angstig ben, steun ik op U. 

Ik vertrouw op U.  

Als ik zwak ben, ben ik sterk,  

in de kracht van mijn Heer. 

 

5. Stukje, God zorgt  

Lukas 12: 22-25 + 30. Stukje uit het dagboek Sprankelend  

22. En Hij zeide tot Zijn discipelen: Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd 
voor uw leven, wat gij eten zult, noch voor het lichaam, waarmede gij 
u kleden zult. 
23. Het leven is meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding. 
24. Aanmerkt de raven, dat zij niet zaaien, noch maaien, welke geen 
spijskamer noch schuur hebben, en God voedt dezelve; hoeveel gaat 
gij de vogelen te boven? 



25. Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte 
toedoen? 
 
30. Want al deze dingen zoeken de volken der wereld; maar uw Vader 
weet, dat gij deze dingen behoeft. 
 

6. Zingen 

- Door de nacht van strijd en zorgen 

1. Door de nacht van strijd en zorgen 

Schrijdt de stoet der pelgrims voort, 

Vol verlangen naar de morgen,  

Waar de hemel hen verhoort. 

 

5. Met één lied uit duizend monden 

Gaan wij zingend door de nacht, 

Door één Geest tesaam verbonden, 

Naar de kust waar God ons wacht. 

 

6. Eén van hart en één van zinnen, 

Eén in onze aardse strijd, 

In ons hemels overwinnen, 

Eén in tijd en eeuwigheid. 

 

- Als een hert dat verlangt naar water 

Als een hert dat verlangt naar water, 

Zo verlangt mijn ziel naar U. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

Mijn aanbidding is voor U. 

U alleen bent mijn kracht, mijn schild, 

Aan U alleen geef ik mij geheel. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 



Mijn aanbidding is voor U. 

 

7. Gedicht Psalm 23 

 

8. Improvisatie Psalm 23 

 

9. Afsluiting en bemoediging  

 

 

10. Zingen 

- Grote God, wij loven U 

1. Grote God, wij loven U, 

Heer, o sterkste aller sterken! 

Heel de wereld buigt voor U 

En bewondert uwe werken. 

Die Gij waart te allen tijd, 

Blijft Gij ook in eeuwigheid. 

 

3. Heer, ontferm U over ons, 

Open uwe Vaderarmen, 

Stort uw zegen over ons, 

Neem ons op in uw erbarmen. 

Eeuwig blijft uw trouw bestaan, 

Laat ons niet verloren gaan.  

 

- Psalm 145: 5 en 6 

5. Uw heerschappij verduurt zelfs d’ eeuwigheid, 

Uw koninkrijk wordt eind’loos uitgebreid. 

Gij ondersteunt hem, die voor ‘t onheil zwicht: 

Wie nederstort, wordt door U opgericht. 

‘t Ziet al op U, ‘t blijft alles op U wachten. 



Gij sterkt door spijs te rechter tijd hun krachten. 

G’ ontsluit Uw hand, ontfermend en weldadig, 

Opdat Uw gunst al wat er leeft verzadig’. 

 

6. De Heer’ is recht in al Zijn weg en werk, 

Zijn goedheid kent in ‘t gans heelal geen perk. 

Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht, 

Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht, 

Dat ongeveinsd in ‘t midden der ellenden 

Zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. 

Hij geeft den wens van allen, die Hem vrezen: 

Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen. 
 

 


