RELIGIEUZE TEKSTEN
1
Wie in mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven.
[Joh. 11,26]
2
Ik ben de opstanding en het leven.
[Joh. 11,25]
3
De sluier van mijn verstand weggenomen
en ik heb mijn verlosser gezien.
4
In Gods heerlijkheid wil ik zijn.
O, hoe wonderschoon zal 't daar zijn.
5
God heeft ons geen kalme reis beloofd,
maar wel een behouden aankomst.
6
Ik heb U bij Uw naam geroepen
Gij zijt mijn.
7
Leven.
Het lichaam ademt.
Niet de ziel.
Daarom houdt het lichaam op
en niet de ziel.
Vanuit het verstand kunnen we
de bedoeling van het leven niet kennen.
Vanuit de ziel wel.
8
En de doden worden opgewekt
[Mattheus 11:5]
9
Mijn geest mijn lichaam is gebroken
De duisternis trede in
Het licht waarin ik steeds geloofde
Dat is waaraan ik nu begin
10
Bij U Heer is de levensbron
11
Eens wordt het licht

12
De reis naar het licht is begonnen
13
En nu blijft Geloof Hoop en Liefde
Deze drie, doch de meeste van deze is de Liefde
[Cor. 13:13]
14
Zoek Herder mij, opdat ik vind
15
Zie ik heb U in mijn
handpalmen gegrift.
[Jes. 49:16]
16
Maar 't vrome volk in U verheugd
Zal huppelen van zielevreugd
Daar zij hun wens verkrijgen.
17
Een vaste burcht is onze God
18
Een grote stilte heeft mijn
hart vervuld
Volmaakte rust -de spanning is gewekenGod heeft in liefde naar ons omgekeken
en met ons ongeloof had hij geduld
19
Here, Gij zijt ons een
toevlucht geweest van
geslacht tot geslacht
[Ps. 90:1]
20
Ik heb de goede strijd gestreden.
Ik heb het geloof behouden.
21
Want ik weet op wie ik mijn
vertrouwen heb gevestigd.
[Timoteus 1:12]
22
En God zal alle tranen
van hun ogen afwissen.
23
In het huis mijns Vaders
zijn vele woningen

24
Boven de sterren verdwijnt eens het duister.
Daar ziet gij alles ontraadseld, onthuld.
Wat gij verwacht van Gods eeuwige luister,
wordt daar eens heerlijk en blijvend vervuld.
25
Hem hebt gij lief
zonder Hem gezien te hebben.
26
Als g'in nood gezeten
geen uitkomst ziet.
Wil dan nooit vergeten
God verlaat U niet.
27
Wat de toekomst brengen moge
Mij geleidt des Heren hand
Moedig sla ik dus de ogen
Naar het onbekende land.
28
Rol de steen weg...
Heb ik u niet gezegd dat gij
indien gij gelooft
de heerlijkheid Gods zien zult.
[Joh. 11:39,40]
29
Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt zij nog zo oud.
Je hoopt dat God haar sparen zal
omdat je van haar houdt.
Maar als de jaren tellen gaan
zij ziek wordt, moe en oud,
vind je dat God haar halen mag,
omdat je van haar houdt.
30
Ik moest het duister in
Ik ben niet angstig.
[Psalm 23]
31
Zelfs al ga ik door
een dal van duisternis
Ik vrees geen kwaad
want Gij zijt bij mij.

32
Liefde vergaat nimmermeer
[cor 13 vers 8]
33
Breng ons dan thuis,
keer ons tot leven,
zoals rivieren in de woestijn.
34
Veilig in Gods handen
35
Bevorderd tot Heerlijkheid
36
De hemel is een engel rijker.
37
In Gods liefde opgenomen....
38
Hier ligt de schelp.
De parel is naar God.
39
Geloof is als een vogel
die het licht voelt en
gaat zingen als de dageraad nog donker is.
40
Door de nacht zo zwart en dicht
voert Hij mij naar het eeuwig licht.
41
Komt allen tot Mij, die
vermoeid en belast zijn
en ik zal u rust geven
42
Zalig de doden die in den Here sterven.
43
Wachtend op de roep van Jezus
44
Dan knakt haar steel,
haar schoonheid gaat verloren.
Men kent en vindt
haar standplaats zelfs niet meer.
(Psalm 103 vers 8 berijmd)

