
 
 
Evangelische Liedbundel 411  
 
Refrein: 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
  
Refrein: 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
 

 
Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 
  
Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 
 

 
Evangelische Liedbundel 178 
 
1. Als ik maar weet, dat hier mijn weg,  
door U Heer, wordt bereid  
en dat die weg, hoe moeilijk ook,  
mij nader tot U leidt.  
 
Refrein: 
Nader tot U, nader tot U, nader mijn 
Heiland tot U; 
als ik maar weet, dat alles hier, mij nader 
brengt tot U. 
 
2. Als ik maar weet, dat ook voor mij,  
de Heer aan 't kruishout stierf; 
en dat de Heiland ook voor mij,  

een levenskroon verwierf. 
 
3. Als ik maar weet, Uw liefd' o Heer, 
vertroost mij dag aan dag; 
dan juich ik voort, wat ook mijn lot 
op aarde wezen mag. 
 
 

 
4. Als ik maar weet, ook als op aard' 
mij droefheid wacht of kruis; 
dat ieder kruis mij nader brengt 
bij 't eeuwig Vaderhuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De Nieuwe Psalmberijming: Psalm 139 
 
1. U kent mij, HEER, en U ontwart 
al de geheimen van mijn hart. 
U ziet mij thuis en onderweg, 
terwijl U opvangt wat ik zeg.  
Ja, zelfs onuitgesproken zinnen 
neemt U al waar bij mij vanbinnen. 
 
2. Geen ogenblik ben ik alleen, 
want U bent altijd om mij heen.  
Ik, nietig mens, kan er niet bij 
dat U uw handen legt op mij. 
Waar ik ook ga, ik zie U kijken. 
Hoe kan ik ooit uw Geest ontwijken? 
 
8. Mijn hartsgeheimen leg ik, HEER, 
volkomen eerlijk voor U neer. 
Toets alles wat ik denk en zeg 
en neem het schadelijke weg. 
Doorgrond mij God, en toets mijn leven;  
wil mij voor eeuwig richting geven. 

 
 
Opwekking 121  
 
De Here is mijn herder, 
mij ontbreekt niets; 
Hij doet mij nederliggen 
in grazige weiden; 
Hij voert mij aan rustige wateren; 
Hij verkwikt mijn ziel. 
Hij leidt mij in rechte sporen 
om zijns naams wil. 
 
Zelfs al ga ik door een dal 
van diepe duisternis, 
ik vrees geen kwaad, 
want Gij zijt bij mij; 
uw stok en uw staf, die vertroosten mij. 
Gij richt voor mij een dis aan 
voor de ogen van wie mij benauwen. 
 
Gij zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
Ja, heil en goedertierenheid 
zullen mij volgen, 
al de dagen van mijn leven; 
ik zal in het huis des Heren verblijven 
tot in lengte van dagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Schriftberijming 25  
 
1 Een grote hogepriester, 
de hemel doorgegaan, 
is voor de troon gaan staan - 
Gods Zoon biedt aan zijn liefde: 
Hij heeft zichzelf gegeven, 
Hij offert eigen bloed; 
gelooft het vast, houdt moed: 
zijn sterven is uw leven! 
 
3 Laat ons dan zeer vrijmoedig 
de weg gaan tot de troon - 
God is in Hem, de Zoon, 
genadig en lankmoedig: 
al wie zijn hulp verlangen 
zullen te zijner tijd, 
daar Hij als priester pleit, 
barmhartigheid ontvangen. 


