


Een lied
Diep in mijn hart klinkt een lied.
Ach, ’k wilde dat je het hoorde,
die tere, fl uist’rende klank
van bovenaardse akkoorden.
Ze klinken iedere dag
en ik alleen kan ze horen,
de tonen, zuiver en schoon,
in liefde voor mij geboren.

’t Is een geheim van heel hoog,
met pracht en blijdschap omgeven,
dat mij de moed schenkt en lust
om weer naar boven te streven.
Als je soms luisteren wilt,
omdat je moe bent van ’t strijden,
zullen die tonen ook jou
naar hemelse hoogten leiden.

Kom maar, als zorg je benauwt,
wanneer je dreigt te verdrinken.
Leg eens je oor op mijn hart,
zodat je ’t lied hoort weerklinken,
dat uit de eeuwige sfeer
als een geschenk wordt gegeven.
Het is ons beider geheim
om deze dag mee te leven.





Gods erbarmen!
Gods erbarmen is oneindig
en zo groot als d’ oceaan.
Hij kent alle woeste stormen,
die door moede harten gaan.
Waar wij mensen dikwijls vragen,
naar ’t waarom van veel verdriet,
is het God, ons aller Vader,
die de kleinste zorgen ziet.

Gods erbarmen is oneindig,
zelfs als men het niet meer weet
is Hij toch de ware Helper,
die de Zijne niet vergeet!
Hij schudt wellicht met Zijn hoofd en
neemt dan die bedroefden aan,
door Zijn beide vaderarmen
troostend om hen heen te slaan.

Gods erbarmen is oneindig.
Draag dat troostwoord in het hart!
In de diepste, zwaarste dagen,
in de onverwerkte smart.
Hij weet meer dan wij ooit weten,
weent zelfs mee nog in de dood
en geen oordeel zal Hij vellen,
want Zijn liefde is zo groot!





God is liefde!
Wat God met mij voorheeft is goed!
Die zin geeft de kracht in mijn leven.
Het is als een rots in mijn hart,
al zal mij ook alles begeven.
Ik voel mij geborgen in Hem
en komen dan donkere tijden,
wanneer ik die woorden bewaar,
zal dat mij door duisternis leiden.

Wat God met mij voorheeft is goed!
Die zin zal mijn tweekamp beslechten.
Daarmee kan ik iedere macht
die mij wil bedreigen bevechten.
Het geeft mij de kracht om het kruis
wellicht nog iets hoger te tillen
en zelfs als mij alles begeeft
dan nog zal ’t mijn zielensmart stillen.

Wat God met mij voorheeft is goed!
Die zin wil ik diep in mij schrijven.
Al ga ik door ’t dal van de dood,
dat woord zal mij hemelwaarts drijven.
Het trekt mij omhoog naar het licht
en leidt mij de heerlijkheid binnen.
Mijn God, laat mij steeds met díé zin
de dag die weer voorligt beginnen!




