
 
 
 
 
 
 

Samen in de naam van Jezus 
Heffen wij een loflied aan 
Want de Geest spreekt alle talen 
En doet ons elkaar verstaan 
Samen bidden, samen zoeken 
Naar het plan van onze Heer 
Samen zingen en getuigen 
Samen leven tot zijn eer 
 
Heel de wereld moet het weten 
Dat God niet veranderd is 
En zijn liefde als een lichtstraal 
Doordringt in de duisternis 
De weg van God is niet te keren 
Omdat hij er over waakt 
En de Geest verbreekt de grenzen 
Die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijs de Heer 
De weg is open 
Naar de Vader naar elkaar 
Jezus Christus, Triomfator 
Mijn verlosser, Middelaar 
Vader met geheven handen 
Breng ik u mijn dank en eer 
T'is uw Geest die mij doet zeggen 
Jezus Christus is de Heer 

Welzalig de man, die niet wandelt 
In de raad er goddelozen. 
Die niet staat op de weg der zondaars, 
Noch zit in de kring der spotters, 
Maar aan des Heren wet 
Zijn welgevallen heeft. 
En diens wet overpeinst 
Bij dag en bij nacht. 
Want hij is als een boom 
Geplant aan waterstromen. 
Die zijn vrucht geeft op tijd, 
Welks loof niet verwelkt, alles gelukt. 

Samen in de naam van Jezus 

Welzalig de man, die niet wandelt. 

Zangkwartiertje 
26-09-2021 

Jeugdvereniging Hagestein –  
Hoef en Haag 



God wijst mij een weg 
Als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
Maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
Nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
Wijst Hij mij de weg, 
Wijst Hij mij de weg. 
 
Al moet ik door de wildernis - 
Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
Alles zal ooit vergaan 
Maar zijn liefde blijft bestaan 
En Hij maakt iets heel nieuws vandaag. 

1.Er is een Verlosser, 
Jezus, Zoon van God. 
Kostbaar Lam van God, Messias, 
heilig God is Hij. 
 
2.Jezus mijn Verlosser, 
niemand is aan u gelijk. 
Kostbaar Lam van God, Messias, 
maakt van zonden vrij. 
 

Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
Het leven vond, want ik was dood 
En blind, maar nu kan 'k zien. 
 
Genade die mij heeft geleerd 
Te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook - als ik mij tot Hem keer 
Dat God mij nooit verlaat. 
 

God wijst mij een weg 

Er is een Verlosser 

Genade, zo oneindig groot (indien mogelijk staande) 

Want Jezus droeg mijn zondelast 
En tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
En brengt mij veilig thuis. 
 
Als ik daar in zijn heerlijkheid 
Mag stralen als de zon, 
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
Dat ik genade vond. 
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
Dat ik genade vond. 
 

Refrein: Dank u, o mijn Vader, 
u gaf uw eigen Zoon, 
uw Geest als hulp voor ons totdat, 
het werk op aarde is gedaan. 
 
3. Ja, de dag zal komen, 
dat ik Jezus zie. 
Dan zal ik mijn Koning dienen, 
voor eeuwig en eeuwig. 
 
Refrein 

God wijst mij een weg 
Als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
Maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
Nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
Wijst Hij mij de weg, 
Wijst Hij mij de weg. 


