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Muzikale bemoedigingsavond 3 februari 2021 

Thema: ‘Hoop’ 

 

- Een naam is onze hope 

1 Eén naam is onze hope, 

één grond heeft Christus’ Kerk, 

zij rust in éénen doope, 

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. 

 

- Opening en gebed. 

 

- Sela: Een toekomst vol van hoop  

In de nacht van strijd en zorgen  

kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen,  

om een toekomst vol van hoop.  

  

Ook al zijn er duizend vragen,     

al begrijpen wij U niet,              

U blijft ons met liefde dragen,  

U die alles overziet.    

  

U geeft een toekomst vol van hoop;  

dat heeft U aan ons beloofd.                        

Niemand anders, U alleen,  

leidt ons door dit leven heen.  

  

U heeft ons geluk voor ogen.  

Jezus heeft het ons gebracht.  

Mens, als wij, voor ons gebroken 

in de allerzwartste nacht.                   

   

U bent God, de Allerhoogste, 

God van onbegrensde macht. 

Wij geloven en wij hopen 

op het einde van de nacht. 

 

- Schriftlezing: Psalm 121  

 

- Psalm 121  

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,  Hij is, al treft u 't felst verdriet,   

Vanwaar ik dag en nacht    Uw wachter, die uw voet 

Des Hoogsten bijstand wacht.   Voor wankelen behoedt; 

Mijn hulp is van den HEER alleen,   Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; 

Die hemel, zee en aarde    Geen kwaad zal u genaken; 

Eerst schiep, en sinds bewaarde.   De HEER zal u bewaken. 

    

Zijn wacht, waarop men hopen mag,  

Zal, daar zij u bedekt, 

En u ter schaduw strekt, 

De maan bij nacht, de zon bij dag, 

In koud' en gloed vermind'ren, 

Opdat zij u niet hind'ren. 

 

- Overdenking over Psalm 121 
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- Mijn tijden, Heer, zijn in uw hand   

Heer, mijn tijden zijn in Uwe handen   

Dat doet mij rustig zijn, rustig zijn in U   

Deze geborgenheid vind ik nergens anders 

Geef m’ een standvastig hart, houd mij dicht bij U  

 

Mijn problemen lijken soms zo groot  

‘k Ben dan moed’loos als de dag begint 

Maar uw liefde laat mij nooit meer los 

Vader, ik blijf altijd Uw kind 

 

Heer, mijn tijden zijn in Uwe handen   

Dat doet mij rustig zijn, rustig zijn in U 

Deze geborgenheid vind ik nergens anders 

Geef m’ een standvastig hart, houd mij dicht bij U 

 

Er zijn dagen die schijnbaar zinloos zijn 

‘k Vraag me af: wat deed ik met mijn tijd? 

Help mij Heer, mij steeds bewust te zijn  

Dat ‘k op reis ben naar Uw eeuwig rijk 

 

Heer, mijn tijden zijn in Uwe handen   

Dat doet mij rustig zijn, rustig zijn in U 

Deze geborgenheid vind ik nergens anders 

Geef m’ een standvastig hart, houd mij dicht bij U 

 

- Gedicht: Licht in de duisternis  

 

- Op u mijn Heiland blijf ik hopen 

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.   Vervul, o Heiland, het verlangen,   

Verlos mij van mijn bange pijn!   waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 

Zie, heel mijn hart staat voor u open  Ik wil in ootmoed U ontvangen, 

en wil, o Heer, uw tempel zijn.   mijn ziel en zinnen zijn bereid. 

O Gij, wien aard' en hemel zingen,   Blijf in uw liefde mij bewaren, 

verkwik mij met uw heil'ge gloed.   waar om mij heen de wereld woedt. 

Kom met uw zachte glans doordringen,  O, mocht ik uwe troost ervaren: 

o zon van liefde, mijn gemoed!   doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 

- Dankgebed 

 

- Heer u bent mijn leven   

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta   

Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 

U woord is het pad de weg waarop ik ga 

Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 

Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij 

Heer, ik bid U, blijf mij nabij 

 

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw   

Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 

En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 

Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 

En in uw vergeving leef ik nu 

 

Vader van het leven, ik geloof in U      

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 

Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 

U die via duizend wegen ons hier samen bracht 

En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 

Om het zaad te zijn van Gods rijk 

 


