‘k Heb Jezus nodig

Zoekt eerst het koninkrijk

‘k Heb Jezus nodig,
heel mijn leven,
‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag,
in m’n handel, in m’n wandel,
in m’n slapen en ontwaken,
‘k Heb Hem nodig, dag aan dag.

Zoek eerst het koninkrijk van God,
en zijn gerechtigheid.
En dit alles krijgt u bovendien,hallelu haleluja.

‘k Wil Jezus volgen,
heel mijn leven,
‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag,
in m’n handel, in m’n wandel,
in m’n slapen en ontwaken, ‘
k wil Hem volgen, dag aan dag.

(Refrein)
Halleluja, halleluja, )
halleluja, halleluja. ) 4x
Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord.
dat door de Heer gesproken word, halleluja.
(Refrein)
Prijst de naam van Jezus

Wat de toekomst brenge 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!.
Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister
als ik in de hemel kom.
Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Prijst de naam van Jezus
Prijst de naam van Jezus
Hij's mijn Rots
Hij's mijn Vaste Burcht
Hij's mijn Bevrijder op wie ik vertrouw
Prijst de naam van Jezus
Zie slechts op Hem (Hij die rustig en stil)
Hij die rustig en stil
zich steeds voegt naar Gods wil
Hem in alles vertrouwt en gelooft
Die slechts hoort naar Zijn stem,
zich geheel geeft aan Hem
Smaakt een vreugde, die nimmer verdooft
Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem
Blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op
Hem
Blijf getrouw tot de dood, zorg in voorspoed of
nood Dat toch nimmer het vuur in u doov'
Wat Hij zegt moet gedaan, waar Hij zendt,
moet gij gaan
Geen bezwaren, vertrouw en geloof
Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem
Blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op
Hem
Ja God is goed
Ja, God is goed. Ja, God is goed.
Ja, God is goed, God is goed voor mij.

