
DAT IS GELOVEN

Geloven is blijmoedig kijken,
te weten dat je ganse lot,
wat ook de toekomst brengen moge,
geborgen is in Hem, jouw God.
Het is als alles niet wil lopen
zoals jij zelf het had gedacht,
dat je toch nog met kracht kunt zeggen:
‘Tot hiertoe heeft God mij gebracht!’

Geloven is blijmoedig zingen,
te loven in het diepst verdriet
en dat je naast je vele zorgen
de hulp van God, jouw Vader, ziet.
Het is je handen biddend vouwen
als alles om je heen vergaat
en in de bange zorgen roepen:
‘Ik weet dat U mij nooit verlaat!’

Geloven is blijmoedig danken,
wanneer het uur van scheiden komt,
als ’t licht der zonne zal verbleken
en hier jouw stem voorgoed verstomt.
Het is het meer dan zeker weten
dat God de hemel opendoet
en jij, als je zult moeten scheiden,
Hem daar in heerlijkheid ontmoet!



geloven



JEZUS KOMT NABIJ!

Jezus komt nabij,
elke dag iets dichter!
Met die troost in mij
wordt mijn voetstap lichter
en mijn blik gaat blij
opgericht naar boven.
Jezus komt nabij!
Dat mag ik geloven.

Jezus komt nabij!
Dit zal mij versterken
vreugdevol en vrij
aan mijzelf te werken,
om als koningskind
metterdaad te leven,
liefdevol gezind
and’ren licht te geven.

Jezus komt nabij!
’k Zie de neev’len zwichten
en voor jou en mij
’t morgenrood reeds lichten
van een nieuwe dag
zonder angst en zorgen,
die ’k beleven mag
eeuwig, welgeborgen!



wederkomst



WEET JE WEL?

Weet je wel dat Jezus
ook voor jou is opgestaan
en dat hemeldeuren
daardoor open zijn gegaan?
Hij heeft laten weten
door die allergrootste daad,
dat geen leed of sterven
’t leven Gods te boven gaat!

Weet je wel dat Jezus
ook voor jou Zijn leven gaf
en als Triomfator
opstond uit het kille graf,
om aan jou te tonen
dat de dood zijn macht verliest,
als je vastberaden
voor je God en Helper kiest?

Weet je wel dat Jezus,
die eens overwonnen heeft,
zegt dat Hij ook heden
als jouw Zaligmaker leeft?
Wil je met Hem sterven,
krijg je kracht om op te staan,
zul je door Zijn offer
eens verblijd ten hemel gaan!



voor jou



overwinning


