
 
 

 

 

Heer, wijs mij Uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
 
Heer, leer mij Uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leidt mij dan op Uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
 
Heer, leer mij Uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
Uw weg te gaan, 
spreek door Uw Woord en Geest 
Mijn hart en leven aan. 

Refrein: 
Jezus leeft in eeuwigheid,  
Zijn sjaloom wordt werk'lijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
  
Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor Zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
 
Refrein. 
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Jezus leeft  in eeuwigheid 

Heer, toon mij Uw plan; 
maak door Uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft. 
 
Toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft. 
 
 
 

Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
heffen wij dit loflied aan: 
  
Jezus komt in heerlijkheid. 
Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 
 
 



Groot is Uw trouw o Heer, mijn God en Vader, 
er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft altijd dezelfde, 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
 
Refrein: 
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. 
 
Refrein.  

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; 
Ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met Uw Geest, Heer, 
Jezus, komt tot mij 
Als de Bron van leven, 
Die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn (2x) 
 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

Gebed om zegen (indien mogelijk staande) 

Groot is Uw trouw, o  Heer 


