Teksten Religieus - 1
01. Vrees niet, want Ik heb u verlost,
Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.
Jesaja 43:1b
02. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te
zijn, de Heere heb ik tot mijn Toevlucht gesteld.
Psalm 73:28
03. Zo blijven dan:
Geloof, hoop en liefde, deze drie,
doch de meeste van deze drie is de liefde.
1 Korinthe 13:13
04. Heer, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet
Zalig hij die durft geloven
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister
zie, ik vraag U niet waarom
Eenmaal zie ik al Uw luister
als ik in Uw hemel kom!
Gezang 293:2

12. Want ik ben verzekerd, dat dood noch leven, noch
engelen noch overheden, noch machten, noch tegen
woordige, noch toekomende dingen, noch hoogten,
noch diepten, noch enig ander schepsel ons zal
kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in
Christus Jezus, onzen Heere
Romeinen 8:38-39
13. Al heb ik de gave der profetie, al ken ik alle geheimen
en alle wetenschap, al hen ik het volmaakte geloof
dat bergen verzet: als ik de liefde niet had, ik ware
niets.
1 Korinthe 13:2
14. Ik ben de opstanding en het leven; wie in mij gelooft,
zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die
leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.
Johannes 11:25-26
15. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt
voor u.
1 Petrus 5:7

05. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik
vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.
Psalm 23:4

16. Wentel uwen weg op den Heere en vertrouw op
Hem, Hij zal het maken.
Psalm 37:5

06. Zet mij als een zegel op Uw hart, als een zegel op
Uw arm; want de liefde is sterk als de dood.
Hooglied 8:6

17. Tot U Heer, stijgt mijn verlagen.
Op U, mijn God, is mijn vertrouwen.
Psalm 25: 1-2a

07. Kracht en luister zij haar gewaad en zij ziet lachend de
komende dag tegemoet
Spreuken 31:25

18. Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijt
en Ik zal u rust geven.
Mattheus 11:28

08. Alles heeft zijn uur en tijd
Alles in dit leven.
Er is een tijd om geboren te worden
en een tijd om te sterven.
Prediker 3

19. Ik de Heere, ben uw Heelmeester
Exodus 15:26

09. De Heere heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.....
Lied 487:1
10. De gloed van liefde is een vlam van de Eeuwige.
Hooglied 8:6
11. Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Heere,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Psalm 121:1 en 2

20. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven
en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders.
Ik en de Vader zijn één.
Johannes 10:29-30
21. Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de
tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de
heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden.
Romeinen 8:18
22. En waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.
2 Korinthe 3:17
23. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt
Zijn lof ontvouwen.
Psalm 17:8
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24. Gij zult mij leiden door Uw raad en mij daarna in
heerlijkheid opnemen.
Psalm 73:24
25. De zegen des Heeren, die maakt rijk.
Spreuken 10:22
26. En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij
zeide: Schrijf, zalig zijn de doden, die in den Heere
sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij
rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen
met hen.
Openbaringen 14:13

37. Uw ogen aanschouwen mijn daden en in Uw boek
staan zij vermeld bepaald waren mijn dagen voor
er één bestond.
Psalm 138:16
38. Het gras verdort, de bloem valt af, als de adem des
Heeren daarover blaast.
Jesaja 40:7
39. De Vrome vindt rust al sterft hij vroeg.
40. Al wat uit de aarde voortkomt, keert daarheen terug.
Maar wat van boven komt, keert terug naar boven
Sir 40 :11

27. Zie des Heeren oog is op hen die hem vrezen,
die op Zijn goedertierenheid hopen.
Psalm 91:1

41. Hij voert mij al zachtkens aan waat'ren der rust.
Psalm 23

28. De Heere bewaart de eenvoudigen:
ik was verzwakt, maar Hij heeft mij verlost.
Psalm 116:6

42. Hij gaat op zijn rustplaats rusten,
die de rechte weg is gegaan
Jesaja 75:2

29. Wie in de schuilplaats des Allerhoogste is gezeten,
die zal vernachten in de schaduw des Almachtige.
Psalm 91:1

43. Mijn herder is de Heere nooit zal mij iets
ontbreken.
Psalm 23

30. Zou God dan geen recht doen aan wie zijn
uitverkoren en dag en nacht tot Hem roepen?
Lukas 18:7

44. Ik lag neder en sliep; ik ontwaakte, want de
Heere ondersteunde mij.
Psalm 3:6

31. De Heere is mijn licht en mijn heil;
voor wien zou ik vrezen?
De Heere is mijn levenskracht;
voor wien zou ik vervaard zijn?
Psalm 27:1

45. Uw dienaar laat, Gij, Heere
naar Uw woord in vrede gaan.
Lukas 2:29

32. Want nu zien wij door een spiegel, als in raadselen,
doch straks van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle
kennen, zoals ik zelf gekend ben.
1 Korinthe 13:12

46. Eerst in uw ouderdom daalt gij ten grave
zoals de schoof wordt binnengehaald.
Job 5:26
47. En zie, Ik ben met u al de dagen
tot aan de voleinding der wereld.
Mattheus 28:20

33. Gij zult mij leiden door Uw raad en daarna
mij in heerlijkheid opnemen.
Psalm 73:24

48. Ik heb de goede strijd gestreden, de loop volbracht,
het geloof behouden.
2 Timotheus 4:7

34. Want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijkt dan God in
uw lichaam en in uwen geest, welke Godes zijn.
1 Korinthe 6:20

49. De Heere zal uw uitgangen en uw ingang bewaren,
van nu aan tot in eeuwigheid.
Psalm 121:8

35. Zie, Ik maak alle dingen nieuw
Openbaring 21:5

50. Ik heb de vaste rots gevonden
waarin mijn anker eeuwig hecht.
Gezang 440

36. God is JAWEH, Hij kent degenen die bij Hem hun
toevlucht zoeken
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51. Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap
dat zal een droom zijn.
Psalm 126 (R.K.)
52. Ik droomde eens en zie,
ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heere liep aan mijn zij.
We liepen saam' het leven door
en lieten in het zand,
een spoor van stappen, twee aan twee;
de Heere liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugd
van diepe smart en hoop.
Maar als ik goed het spoor bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan ...
Ik zei toen: "Heere waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had
juist toen ik zelf geen uitkomst zag
op het zwaarste deel van het pad...
De Heere keek toen vol liefd' mij aan
en antwoordde op mijn vragen:
"Mijn lieve kind, toen 't moeilijk was,
toen heb Ik jou gedragen
53. De Heer heeft vol liefde zijn armen geopend
en heeft je geroepen: Kind nu is het tijd,
voor wat je gelovend, volhardend en hopend
zo graag wou ontvangen: de kroon na de strijd.
Kom binnen, je plaats is bereid en Ik wacht
nu mag je ontwaken uit het zwart van de nacht.
54. Ik weet niet hoe het zal zijn in die dagen,
wanneer ik scheep ga voor de laatste reis.
Zal dan mijn schip de laatste storm verdragen?
en landen aan Gods eeuwig paradijs?
Neem mij Heere God, het roer dan maar uit
handen en laat me zingend op het voorschip
staan. Dan zal mijn schip niet op de rotsen
stranden, maar veilig in Uw haven binnengaan!

55. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen,
Graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift.
Dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan
branden,
Ook niet als Satan ze straks als de tarwe zift.
Houdt Gij mijn kinderen vast, als ik ze los moet laten,
En laat altijd Uw kracht boven hun zwakheid staan.
Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten,
Als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan.
Ik vraag U niet mijn kinderen elk verdriet te sparen,
Maar wees Gij wel hun troost, als ze eenzaam zijn en
bang.
Wil om Uws naams wil hen in Uw verband bewaren,
En laat ze nooit van U vervreemden, nooit, hun
leven lang!

