
 

 

 

 

Psalm 41, DNP 
1 Gelukkig wie aan arme mensen denkt 
en zwakken helpt in nood. 
Weet dat de HEER je dan zijn zegen 

schenkt: 
Hij redt je van de dood.  
Al ben je ziek, de vijand heeft geen macht; 
de HEER is om je heen. 
Hij ondersteunt, Hij geeft je nieuwe kracht 
en helpt je op de been. 

5 Geprezen zij in alle eeuwigheid 
Israëls God, de HEER. 
Zing mee en laat het klinken voor altijd: 
amen, aan Hem de eer! 

 

OTH’15 557 

Refrein: 
Weet je, dat de vader je kent? 
Weet je, dat je van waarde bent? 
Weet je, dat je een parel bent? 
Een parel in Gods hand, 
Een parel in Gods hand. 
 
Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je 
bent een oen! 
Ze trekken altijd aan m'n paardenstraat, ik 
ben niks waard! 
Nou heb ik weer de ranja om gegooid, ik 
leer echt nooit! 
M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg, ‘k 
heb altijd pech, ik ga maar weg! 
 
Refrein 
 

Ik snap alweer niks van die rare som, ik 
ben zo dom! 
M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan 
ook niks! 
Al noemt de hele klas me chagrijn, ik mag 
er zijn! 
Al zegt m'n broertje steeds: "wat stout ben 
jij", God houdt van mij. 
God houdt van mij! 
 
Ik weet, dat de vader me kent 
Ik weet, dat ik van waarde ben. 
Ik weet, dat ik een parel ben. 
Een parel in Gods hand, 
Een parel in Gods hand. 
 

Opwekking 805 
Maak ons hart onrustig, God, 
dat het ontevreden klopt 
als we mooie leugens horen 
en gemakkelijke woorden! 
Maak ons hart onrustig, God. 

Stort in ons uw tranen uit. 
Mensen worden uitgebuit, 
weggeschopt en opgesloten. 
Zegen hen als wij hen troosten. 
Stort in ons uw tranen uit. 

Steek in ons uw woede aan 
om het onrecht te weerstaan! 
Geef ons moed om op te treden. 
Laat ons vechten voor de vrede. 
Steek in ons uw woede aan. 

Laat ons dwaas en koppig zijn. 
Laat ons doorgaan tot het eind. 
Gaat het onze kracht te boven, 
laat ons dan in U geloven. 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 

Want het is uw koninkrijk 
tot in alle eeuwigheid. 

 
 
Opwekking 773 
Uit liefde gaf God zijn eigen Zoon 
Die zijn leven gaf voor de wereld 



Hij droeg de last, onze schuld en straf 
Aan het kruis riep Hij: Alles is volbracht 
 
Jezus won! Hij versloeg het duister 
Nu Hij leeft, is de dood verslagen 
 

Refrein: 
Want Hij baande een weg 
Waardoor wij zijn gered 
Hij's de enige die redt 
Daarom juichen wij luid 
En wij zingen het uit 
Prijs de Heer! Prijs de Heer! 
Jezus, die de wereld redt 
 
Maak het nieuws bekend, want Hij komt 
terug 
Om de heerschappij op te eisen 
O gemeente zing, want je redder is 
Nu gekroond met eer en met majesteit 
 
Hij is Heer, heerser van de hemel 
En zijn naam is Jezus, de Messias 
 
Refrein 
 
Jezus won! Hij versloeg het duister 
Nu Hij leeft, is de dood verslagen 
Hij is Heer, heerser van de hemel 
En zijn naam is Jezus, de Messias 

Refrein (2x) 
 
 

 

 

 

Opwekking 727 

Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig. 
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen: 
Ik heb U nodig, Heer, 
de rest is overbodig. 
De mensen hebben andere idolen 
en wringen zich voor hen in honderd 
bochten, 
maar dat zal ik nooit doen 
en zelfs hun naam niet noemen. 
 
Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn 
beker. 
U hebt iets moois bedacht 
en straks is het van mij. 
U houdt mijn hele leven in uw handen 
en ik kom goed terecht,  
want dat hebt U gezegd. 
 

De hele nacht lig ik aan God te denken. 
Ik voel dat Hij er is, 
Zijn wijsheid geeft me rust. 
Dan word ik blij en zeker van mijn redding. 
Ik leef, ik leef naast God, 
ik val niet uit zijn hand. 
 
Want U zult mij niet zomaar laten sterven. 
Ik hoef niet naar het graf, 
want U laat mij niet los. 
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken. 
Heel dicht bij U, mijn God, 
zal ik gelukkig zijn. 
 
 
 
Lied 543, JDH 
4 Ja, 'k geloof, en daarom zing ik, 
 daarom zing ik U ter eer, 
 's werelds Heiland, Hogepriester, 
 aller heren Opperheer! 
 Zoon van God en Zoon des mensen, 
 o, kom spoedig in Uw kracht, 
 op des hemels wolken weder! 
 Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht. 
 


