Liederen die gezongen worden in de meditatieve bijeenkomst op zondagmorgen 29 maart
2020
Deze bijeenkomst is een initiatief van de jongerengespreksgroep. Een paar (we houden ons
aan de richtlijnen om met een beperkt aantal mensen samen te komen!) van hen verzorgen
de gebeden, lezingen en liederen.

Lied 1003 – met extra coupletten
1. Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.
Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.
2. Klassen, kantoren zijn leeg.
Thuis moeten werken of leren,
hoe alles organiseren?
Klassen, kantoren zijn leeg.
Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.
3. Mensen zijn bang overal.
Ieder op afstand gehouden:
ben je niet ziek of verkouden?
Mensen zijn bang overal.
Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.
4. Mensen gebonden aan huis.
Puzzels of brieven of boeken.
Bellen, maar niemand bezoeken.
Mensen gebonden aan huis.

Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.
5. Veel in ons leven valt stil.
Doorgaan en ’s nachts liggen malen:
kan ik nog alles betalen?
Veel in ons leven valt stil.
Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.
6. Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.
Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.

Lied 885 ‘Groot is uw trouw, o Heer’

Groot is uw trouw, o Heer,
Mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
Die Gij steeds waart,
Dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw, o Heer,
Groot is uw trouw, o Heer,
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
Aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
En uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
Blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw, o Heer,
Groot is uw trouw, o Heer,
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
Aan mij betoond.

Ik zal er zijn
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam
onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is, ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
O naam aller namen, aan U alle eer.
Niet kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam
onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is, ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Lied 913 ‘Wat de toekomst brengen moge’

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.
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.
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen,
naar het onbekende land.

Lied 416: ‘Ga met God’
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Voetstappen in het zand..
Ik droomde eens en zie
ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.
Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.
Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad..."

De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen..."
Zo beroemd als het gedicht is, zo onbekend is de schrijver. Nederlandse gelovigen
schrijven het gedicht vaak onterecht toe aan Nel Benschop. Voetstappen in het zand
is namelijk oorspronkelijk in het Engels geschreven als Footprints in the sand. In de
Verenigde Staten strijden (nazaten van) vermeende schrijvers om de auteursrechten.
Een grote kanshebber is Mary Stevenson (1922-1999), die het gedicht naar eigen
zeggen op 14-jarige leeftijd schreef. De VS verkeerde op dat moment in een
economische crisis en ze zou het gedicht hebben uitgedeeld om mensen hoop te
geven. Andere potentiële schrijvers zijn Carolyn Carty, Margaret Powers en D-Dayveteraan Floyd Keeton.
bijbeltekst:

Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan
zijn voeten neer. Ze zei: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet
gestorven zijn!’33Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren
weeklaagden, en dat ergerde hem. Diep bewogen 34vroeg hij: ‘Waar hebben
jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’ 35Jezus begon
ook te huilen, 36en de Joden zeiden: ‘Wat heeft hij veel van hem
gehouden!’ 37Maar er werd ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde
geopend, hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen
voorkomen?’38Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met
een steen voor de opening. 39Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zuster
van de dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’40Jezus zei
tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je
gelooft?’ 41Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei:
‘Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord.42U verhoort mij altijd, dat weet ik,
maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat
u mij gezonden hebt.’ 43Daarna riep hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ 44De
dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn
gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de
doeken los, en laat hem gaan.’
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