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G150

God heeft ons geen kalme reis beloofd
maar wel een behouden aankomst.

G151

Niemand weet wat leven is,
alleen dat het gegeven is.
En dat van dit geheimenis
God het begin en einde is.

G163

Niemand leeft voor zichzelf.
Niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God, onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

G164

Zij is verlost.
God heeft haar/hem welgedaan.

G152

Schippers varen naar oost,
schippers varen naar west,
maar wie op God vertrouwt,
vaart het best.

G165

Laat mij, o Heer,
mijn leven in Uw handen leggen.
En leer mij telkens weer:
”Uw Wil geschiede ...” zeggen.

G153

Zo is het goed,
zo moet ’t zijn
in het licht van God,
het donker vergeten
en kind bij God te zijn.

G166

Vaste rots van mijn behoud.

G167

Zijn/Haar stoel is leeg,
zijn/haar stem is stil.
Wij zeggen, Heer
het was Gods wil.

G168

Nooit zult u door de tuin meer lopen
waar iedere bloem en iedere plant
getuigde van uw zorgende hand.
Nu ging de Hemeltuin voor u open.

G154

Over dit leven
dat is geleefd
spreekt Hij
het laatste
het blijvende woord.

G155

Gisteren is voorbij,
morgen komt nog,
vandaag helpt God.

G169

Ik geloof in het eeuwige leven,
in de liefde die sterker is dan de dood,
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

G156

Je kwam van God
Je was bij ons
Je blijft in ons hart
Nu leef je bij God

G170

Blijf bij mij Heer, want d’avond is nabij.

G171

Heer,
bidden lukt niet altijd
hoe goed ik het ook bedoel
maar als het lukt,
dan sluit de cirkel
en voel ik diep van binnen
de heelheid die er is tussen U en ons.

G172

Zo lang gestreden om te leven,
maanden van onzekerheid en pijn.
Maar haar laatste dagen van strijd
waren om bij U, God,
haar Vader te zijn.

G173

’t Stervensuur is mijn geboorte!
Maakt een eind aan kruis en pijn.
Voert mij door de hemelpoorte
in het land van zonneschijn.

G174

Ik ga slapen.
Ik ben moe.
Sluit mijn beide oogjes toe.
Heere, houd ook dag en nacht,
over ..... trouw de wacht.

G175

Veilig in Jezus’ armen.

G157

Ruwe stormen mogen woeden
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God, zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.

G158

Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in ’t Eeuwig licht.

G159

De Heer is mij tot hulp en sterkte:
Hij is mijn lied mijn psalmgezang.
Tel uw zegeningen,
tel ze één voor één.

G160

Jezus, Uw verzoenend sterven,
blijft het rustpunt van ons hart.

G161

Dan ga ik op tot Gods altaren.
Tot God, mijn God, de bron van vreugd.

G162

Ik zie een poort wijd open staan
waardoor het licht komt stromen,
een poort waar ’k vrijelijk in mag gaan
om vrede te bekomen.

G176

Eens breekt het koord,
en niets voorkomt een val.
Maar onder ons zijn eeuwige vaderarmen,
het vangnet van Zijn liefde en erbarmen,
waarin Hij ons voor eeuwig bergen zal.

G177

God bewaart de namen,
liefdevol, zorgvuldig.
Hij oogst ze, bindt ze op Zijn hart.
En met ons aller namen
bouwt Hij de nieuwe dag,
waarop Hij zelf de tranen
drogen zal
van wie vandaag nog huilen.

G178

Een droom die geen bedrog is.
Ik droomde eens en zie, ik liep
aan ’t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen, want ook
de Heere liep aan mijn zij.
We liepen samen het leven door
en lieten in het zand
een spoor van stappen, twee aan twee;
de Heere liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugd
van diepe smart en hoop.
Maar als ik goed het spoor bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan ...
Ik zei toen: ’Heere, waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van het pad ...’
De Heere keek toen vol liefd’ mij aan
en antwoordde op mijn vragen:
’Mijn lieve kind, toen ’t moeilijk was,
toen heb Ik jou gedragen ...’

G179

G180

G181

God geeft aan ons
Zijn liefde mee
Het is een baken in de zee
Een schuilhut tegen felle kou
Een onderdak voor mij en jou

G182

’t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar ’t genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Psalm 42 (ber.)

G183

Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
gelijk een bloem,
die op het veld verheven,
wel sierlijk pronkt,
maar kracht’loos is en teêr;
wanneer de wind zich over
’t land laat horen,
dan knakt haar steel,
haar schoonheid gaat verloren:
men kent en vindt haar
standplaats zelfs niet meer.
Psalm 103 : 8

G184

De Heer is mijn herder,
mij zal niets ontbreken.
Psalm 23

G185

Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.
Psalm 4

G186

Je bent niet dood, je mag voor eeuwig leven,
je bent verlost van onvolkomenheid,
van pijn en verdriet, God zal je geven
een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd.

G187

De mens wikt,
God beschikt.

G188

Ik ben de Weg, de Waarheid
en het leven.
Joh. 14:6

Ik heb de goeden strijd gestreden,
Ik heb den loop geëindigd,
Ik heb het geloof behouden.

G189

God heeft Zijn kind thuisgehaald.

G190

Jezus zei:
’Ik ben de opstanding en het leven,
wie in Mij gelooft, zal leven,
ook al is hij gestorven.’

God heeft gegeven,
liefde in het leven,
moed in het lijden,
troost in het scheiden.

G191

Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap
dat zal een droom zijn.

Johannes 11 : 25

