
Programma ‘Orgel op verzoek’ 

11 februari 2022 19:30 – 20:30 uur 

Orgel: Johan van der Steen en Barthold Jongejan 

Vleugel: Ella Knook 

 

1. Ik wandel in het licht met Jezus (Johan) 

2. Mijn Jezus, ik hou van U (Johan) 

3. Ik zal er zijn (Barthold) 

4. De rivier (Barthold) 

5. Genade, zo oneindig groot (Johan) 

6. Samen werken (Johan) 

7. Ruwe stormen mogen woeden (Barthold) 

8. Hoop (Ella) 

9. Daar ruist langs de wolken (Johan) 

10. Er is een God die hoort (Johan) 

11. Als g’ in nood gezeten (Barthold) 

12. Mag ik dan bij jou (Ella) 

13. Ave Verum (Johan) 

14. Zou ik niet van harte zingen (Johan) 

15. Wat de toekomst brengen moge (Barthold) 

16. Voorwaarts Christenstrijders (Barthold) 

1. Ik wandel in het licht met Jezus 

Ik wandel in het licht met Jezus 

Het donk're dal ligt achter mij 

En 'k weet mij in Zijn trouw geborgen 

Welk een liefdevolle vriend is Hij 

 

Refrein: 

Ik wandel in het licht met Jezus 

En 'k luister naar Zijn dierb're stem 

En niets kan m’ooit van Jezus scheiden 

Sinds ik wandel in het licht met Hem 
 

2. Mijn Jezus, ik hou van U 

Mijn Jezus, ik hou van U,  

Ik noem U mijn Vriend. 

Want U nam de straf op U 

Die ik had verdiend. 



De grote Verlosser, 

Mijn Redder bent U; 

'K Heb van U gehouden, 

Maar nooit zoveel als nu. 

3. 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. 

Niets 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’, 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’  

4. De rivier 

Al mijn zonden, al mijn zorgen, 

neem ik mee naar de rivier. 



Heer, vergeef mij en genees mij. 

Vader, kom, ontmoet mij hier. 

 

Want dit water brengt nieuw leven 

en verfrist mij elke dag 

’t Is een stroom van uw genade, 

waar ’k U steeds ontmoeten mag. 

 

-Refrein- 

Here Jezus, neem mijn leven, 

ik leg alles voor u neer. 

Leid mij steeds weer naar het water, 

‘k wil U daar ontmoeten, Heer. 

 

5. Genade, zo oneindig groot 

Genade zo oneindig groot 

dat ik, die ’t niet verdien 

Het leven vond, want ik was dood 

was blind, maar nu kan ‘k zien 

 

Als ik daar in zijn heerlijkheid 

mag stralen als de zon 

dan prijs ik Hem in eeuwigheid 

dat ik genade vond  

6. Samen werken 

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, 

schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan, 

samen te dienen, te zien wie U bent, 

want Uw woord maakt Uw wegen bekend. 

 

Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 

als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet, 

vol van Uw liefde, genade en kracht, 

als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 

 

Samen te strijden in woord en in werk, 

één zijn in U, dat alleen maakt ons sterk, 



delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 

als Uw kerk, die waarachtig wil zijn. 

7. Ruwe stormen mogen woeden 

Ruwe stormen mogen woeden 

Alles om mij heen zij nacht 

God, mijn God zal mij behoeden 

God houdt voor mijn heil de wacht 

Moet ik lang zijn hulp verbeiden 

Zijne liefde blijft mij leiden 

door een nacht, hoe zwart, hoe dicht 

voert hij mij in ’t eeuwig licht 

 

Maar wat lot, ’t zij dood of leven 

Smaad of eerbetoon, mij wacht, 

Jezus zal mij nooit begeven: 

Ben ik zwak, bij Hem is kracht. 

Gunst van mensen, raad van vrienden, 

Bitt’re haat van kwaadgezinden, 

Hoogte, diepte, vreugd of rouw, 

Niets ontrooft mij aan Gods trouw. 

8. Hoop (Louis van Dijk) 

Ik, ik heb als kind geleerd, wat goed was en verkeerd 

en ook van de drie-eenheid: hoop, geloof en liefde, maar – 

helaas… 

Helaas verloor ik het idee, dat al ons wel en wee 

bestuurd wordt en gestuurd wordt door een Iets of door een 

grote baas… 

En ik, ik had de liefde lief, misschien wat te naïef… 

Want ach, wie ik beminde was ik na een tijd 

en tot mijn spijt weer kwijt en tja… 



Zo werd ik blind en doof, geen liefde geen geloof 

maar wat ik van m’n leven niet verliezen kan is hoop, – is hoop… 

De hoop op straks en op daarna, de hoop op: ja, hoera… 

De hoop, die zachtjes zegt: Schep moed al wat je doet komt goed, gaat goed… 

De hoop op eeuwen aan ’n stuk van wereldwijd geluk 

de hoop die zegt: het komt terecht – dus zit niet bij de pakken neer… 

De hoop die zegt: Ik ben er morgen weer 

9. Daar ruist langs de wolken 

Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam, 

die hemel en aarde verenigt tezaam. 

Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart. 

Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 

Kent gij, kent gij, die naam nog niet? 

Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied. 

10. Er is een God die hoort 

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart, 

er is een God, er is een God. 

Stort bij hem uit, o mens toch uw hart, 

er is een God die hoort. 

Ga steeds naar hem om hulp en om raad, 

wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat. 

Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord, 

er is een God die hoort. 

11. Als g’ in nood gezeten 

 

Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet, 

wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet. 

Vrees toch geen nood, ’s Heren trouw is groot, 

en op ‘t nacht’lijk duister, volgt het morgenrood. 

Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad; 

God zal u behoeden, uw toeverlaat. 

 

 



God blijft voor u zorgen, goed is de Heer, 

en met elke morgen, keert zijn goedheid weer. 

Schoon g’ in ‘t verdriet, nergens uitkomst ziet, 

groter dan de helper, is de nood toch niet. 

Wat ons ontviele, Redder in nood, 

red slechts onze ziele, uit zond’ en dood. 

12. Mag ik dan bij jou 

 

Als de oorlog komt 

En als ik dan moet schuilen 

Mag ik dan bij jou? 

Als er een clubje komt 

Waar ik niet bij wil horen 

Mag ik dan bij jou? 

Als er een regel komt 

Waar ik niet aan voldoen kan 

Mag ik dan bij jou? 

En als ik iets moet zijn 

Wat ik nooit geweest ben 

Mag ik dan bij jou? 

Mag ik dan bij jou schuilen 

Als het nergens anders kan? 

En als ik moet huilen 

Droog jij m'n tranen dan? 

Want als ik bij jou mag 

Mag jij altijd bij mij 

Kom wanneer je wilt 

Ik hou een kamer voor je vrij 

Als het onweer komt 

En als ik dan bang ben 

Mag ik dan bij jou? 

Als de avond valt 

En 't is mij te donker 

Mag ik dan bij jou? 

Als de lente komt 

En als ik dan verliefd ben 

Mag ik dan bij jou? 

Als de liefde komt 



En ik weet het zeker 

Mag ik dan bij jou? 

Mag ik dan bij jou schuilen 

Als het nergens anders kan? 

En als ik moet huilen 

Droog jij m'n tranen dan? 

Want als ik bij jou mag 

Mag jij altijd bij mij 

Kom wanneer je wilt 

Ik hou een kamer voor je vrij 

Mag ik dan bij jou schuilen 

Als het nergens anders kan? 

En als ik moet huilen 

Droog jij m'n tranen dan? 

Want als ik bij jou mag 

Mag jij altijd bij mij 

Kom wanneer je wilt 

'K hou een kamer voor je vrij 

Als het einde komt 

En als ik dan bang ben 

Mag ik dan bij jou? 

Als het einde komt 

En als ik dan alleen ben 

Mag ik dan bij jou? 

13. Ave Verum 

 

Ave ave verum corpus 

natum de Maria Virgine 

Vere passum immolatum 

in cruce pro homine 

 

Cujus latus perforatum 

unda fluxit cum sanguine 

 

Esto nobis praegus tatum 

in mortis examine 

in mortis examine. 

 



14. Zou ik niet van harte zingen 

 

Zou ik niet van harte zingen 

Hem die zozeer mij verblijdt? 

Want ik zie in alle dingen 

niets dan zijn genegenheid. 

Is de hartslag van het leven 

niet de liefde van de Heer? 

Liefde draagt hen meer en meer, 

die in dienst van Hem zich geven. 

Alle dingen hebben tijd, 

maar Gods liefde eeuwigheid 

 

15. 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. 

 

Waar de weg mij brengen moge 

aan des Vaders trouwe hand, 

loop ik met gesloten ogen 

naar het onbekende land. 

 

16. Voorwaarts Christenstrijders 

 

Voorwaarts, Christenstrijders, drukt uws Konings spoor. 

Met Zijn heil’gen kruisvaan gaat ons Jezus voor. 

Weest voor Zijn bevelen, wat u dreigt, nooit doof; 

Toont, hoe bang ’t u worde, in Zijn woord geloof. 

 

refrein: 

Voorwaarts, Christenstrijders, drukt uws Konings spoor; 

Met Zijn heil’gen kruisvaan gaat ons Jezus voor. 

 

Bedankt voor het kijken en luisteren en tot een volgende keer. 


