
Muzikale bemoediging 
Namens de jeugd van de gemeente 

 

Programma Uitzending 4 – God regeert! 

 

1. Improvisatie Psalm 93 

 

2. Stukje Psalm 93 – Schriftlezing  

Psalm 93 

1. De HEERE regeert, Hij is met hoogheid bekleed; de HEERE is bekleed 
met sterkte, Hij heeft Zich omgord. Ook is de wereld bevestigd, zij zal 
niet wankelen. 
2. Van toen af is Uw troon bevestigd, Gij zijt van eeuwigheid af. 
3. De rivieren verheffen, o HEERE! de rivieren verheffen haar bruisen; 
de rivieren verheffen haar aanstoting. 
4. Doch de HEERE in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote 
wateren, dan de geweldige baren der zee. 
5. Uw getuigenissen zijn zeer getrouw; de heiligheid is Uw huize 
sierlijk, HEERE! tot lange dagen. 
 

3. Zingen 

- Psalm 93: 1, 3 en 4 

1. De Heer’ regeert, de hoogste Majesteit, 

Bekleed met sterkt’, omgord met heerlijkheid, 

Bevestigt d’ aard’ en houdt door Zijne hand 

Dat schoon gebouw onwankelbaar in stand.  

 

3. Maar Heer’, Gij zijt veel sterker dan ‘t geweld 

Der waat’ren, dien Uw almacht palen stelt. 

De grote zee zwijgt op Uw wenk en wil, 



Hoe fel zij bruis’, hoe fel zij woede, stil. 

 

4. Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan, 

Al wat Gij ooit belooft hebt, zal bestaan. 

De heiligheid is voor Uw huis, o Heer’, 

Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer.  

 

- Jezus is Koning over de aarde 

1. Jezus is Koning over de aarde, 

Hij is de Heer over heel het heelal. 

Hemel en aarde getuigen van liefde, 

Zullen weer juichen als Hij komen zal. 

 

2. Als Jezus komt, dan verdwijnt al het duister, 

Komt er een einde aan honger en pijn. 

Als Jezus komt, dan verschijnt Hij met luister, 

Zal heel de aarde vol heerlijkheid zijn.  

 

4. Iedere tong zal als Heer’ Hem verhogen, 

Liederen zingen met vurige stem. 

Iedere knie is met eerbied gebogen, 

Als aller ogen gericht zijn op Hem.  

 

4. Gedicht God is Koning  

 

5. Zingen 

- Eén naam is onze hope 

1. Eén naam is onze hope,  

Een grond heeft Christus’ kerk, 

Zij rust in éne dope, 

En is zijn scheppingswerk. 



Om haar als bruid te werven, 

Kwam Hij ten hemel af. 

Hij was ‘t, die door zijn sterven 

Aan haar het leven gaf.  

 

2. Vergaard uit alle streken 

In heel de wereld één, 

Werd dit haar zalig teken, 

Dat allen is gemeen. 

Eén bede vouwt de handen, 

Eén zegen breekt het brood, 

Eén vuurbraak staat de branden 

In ‘t duister van de dood.  

 

- Rust mijn ziel, uw God is Koning 

1. Rust mijn ziel, uw God is Koning, 

Heel de wereld Zijn gebied. 

Alles wisselt op Zijn wenken,  

Maar Hij zelf verandert niet. 

 

3. Rust mijn ziel, uw God is Koning, 

Wees tevreden met uw lot. 

Zie hoe alles hier verandert, 

En verlang alleen naar God. 

 

6. Stukje God regeert  

 

7. Zingen 

- Kroon Hem met gouden kroon  

1. Kroon Hem met gouden kroon, 

Het Lam op zijne troon. 



Hoor, hoe het hemels loflied al 

Verwint in heerlijk schoon. 

Ontwaak mijn ziel en zing 

Van Hem, die voor u stierf, 

En prijs Hem in all’ eeuwigheen, 

Die ‘t heil voor u verwierf.  

 

2. Kroon Hem, der liefde Heer! 

Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 

Zijn wonden tonen ‘t gans heelal 

Wat Hij voor ‘t mensdom deed. 

De eng’len om Gods troon, 

All’ overheid en macht, 

Zij buigen dienend zich ter neer 

Voor zulke wond’re pracht.  

 

3. Kroon Hem, de Vredevorst! 

Wiens macht eens heersen zal 

Van pool tot pool, van zee tot zee. 

‘t Klink’ over berg en dal. 

Als alles voor Hem buigt, 

En vrede heerst alom, 

Wordt d’ aarde weer een paradijs. 

Kom, Here Jezus, kom! 

 

8. Afsluiting  

Jesaja 43: 15-20.  

15. Ik ben de HEERE, uw Heilige; de Schepper van Israël, ulieder 
Koning. 
16. Alzo zegt de HEERE, Die in de zee een weg, en in de sterke wateren 
een pad maakte; 



17. Die wagenen en paarden, heir en macht voortbracht; te zamen zijn 
zij nedergelegen, zij zullen niet weder opstaan, zij zijn uitgeblust, gelijk 
een vlaswiek zijn zij uitgegaan. 
18. Gedenkt der vorige dingen niet, en overlegt de oude dingen niet. 
19. Ziet, Ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten, zult gijlieden 
dat niet weten? Ja, Ik zal in de woestijn een weg leggen, en rivieren in 
de wildernis. 
20. Het gedierte des velds zal Mij eren, de draken en de jonge struisen; 
want Ik zal in de woestijn wateren geven, en rivieren in de wildernis, 
om Mijn volk, Mijn uitverkorenen drinken te geven. 
 

9. Zingen 

- Psalm 66: 3 en 4 

3. God baande door de woeste baren 

En brede stromen ons een pad; 

Daar rees Zijn lof op stem en snaren, 

Nadat Hij ons beveiligd had. 

Hij zal eeuw uit eeuw in regeren, 

Zijn oog bewaakt het heidendom. 

Hij zal d’ afvalligen verneeren. 

Hij keert hun trots’ ontwerpen om.  

 

4. Looft, looft den Heer’, der legerscharen, 

O volken, heft een lofzang aan! 

Hij wil ons in het leven sparen, 

Ons hoeden op de steilste paan, 

Voor wank’len onzen voet bevrijden. 

Gij hebt ons voor een tijd bedroefd 

En ons gelouterd door het lijden, 

Gelijk het zilver wordt beproefd.  

 

 



Gebed – Corona 

1. Heere God wij komen tot U 

In een bange donkere tijd 

Heel de wereld is verslagen 

En we voeren allen strijd  

Breng ons Heere op de knieën 

Dat wij U belijden Heer’ 

U staat boven alle dingen 

Leer ons leven tot Uw eer! 

 

2. Heer, wij mogen niet naar school toe 

En naar onze vriendjes thuis 

Wilt U voor hen blijven zorgen 

Denkt U aan een ieders kruis? 

Breng ons Heere op de knieën 

Dat wij U belijden Heer’ 

U staat boven alle dingen 

Leer ons leven tot Uw eer! 

 

3. Heel veel mensen zijn nu eenzaam  

Alleen in hun eigen huis 

Wilt u hen een bezoekje brengen? 

Misschien wel in het ziekenhuis? 

Breng ons Heere op de knieën 

Dat wij U belijden Heer’ 

U staat boven alle dingen 

Leer ons leven tot Uw eer! 

 

4. Wilt U voor de dokters zorgen? 

En voor allen in de zorg 

Geeft u wijsheid en veel liefde 



Toon Uw Vaderlijke zorg! 

Breng ons Heere op de knieën 

Dat wij U belijden Heer’ 

U staat boven alle dingen 

Leer ons leven tot Uw eer! 

 

5. Heel veel mensen zijn nu werkloos 

En verdienen nu geen geld 

Heer U weet dat geeft veel zorgen 

We voelen ons zo erg geveld! 

Breng ons Heere op de knieën 

Dat wij U belijden Heer’ 

U staat boven alle dingen 

Leer ons leven tot Uw eer! 

 

6. Leer ons in Uw woord te lezen 

Help Uw knechten, elke keer 

Om Uw woord ook nu te brengen, 

Breng het in onz’ harten Heer’! 

Breng ons Heere op de knieën 

Dat wij U belijden Heer’ 

U staat boven alle dingen 

Leer ons leven tot Uw eer! 

 

7. Heer’ ik mag toch alles vragen? 

Als ik bang ben, vol verdriet? 

Wilt u daarom naar ons luisteren? 

Hoor verhoor toch ook dit lied! 

U bent Wonderlijk, U bent Raadsman 

U bent toch de sterke God! 

Brengt u dan Uw eigen vrede 



Wees bewogen met ons lot! 

 

Bedankt voor het kijken en luisteren! Vanaf volgende week zijn de 

opnames met andere jongeren van de gemeente gemaakt, heel erg 

gaaf! Het thema van volgende week is: God is licht, ook in de duisternis. 

We wensen u een goed weekend toe! 
 


