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Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God 
worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.

See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children 
of God! And that is what we are! The reason the world does not know us is that it 
did not know him.

1 Johannes 3:1

1 John 3:1



God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn 
lichaam in een dor en dorstig land, zonder water. In het heiligdom heb ik u gezien, 
uw macht en majesteit aanschouwd. Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen 
zingen uw lof. U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend uw naam, de handen 
geheven. Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed, jubel ligt op mijn lippen, 
mijn mond zal u loven. 

You, God, are my God, earnestly I seek you; I thirst for you, my whole being longs for 
you, in a dry and parched land where there is no water. I have seen you in the  
sanctuary and beheld your power and your glory. Because your love is better than 
life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will 
lift up my hands. I will be fully satisfied as with the richest of foods; with singing lips 
my mouth will praise you.

Psalm 63

Psalm 63



Liggend op mijn bed denk ik aan u, wakend in de nacht prevel ik uw naam. U bent 
altijd mijn hulp geweest, ik juichte in de schaduw van uw vleugels. Ik ben aan u 
gehecht, met heel mijn ziel, uw rechterhand houdt mij vast. Laat verzinken in de 
diepten der aarde wie mij naar het leven staan, laat ten prooi vallen aan de 
jakhalzen wie mij uitleveren aan het zwaard. Maar de koning zal zich verheugen in 
God, wie hem trouw zweert, prijst zich gelukkig – leugenaars wordt de mond 
gesnoerd.

On my bed I remember you; I think of you through the watches of the night. Because 
you are my help, I sing in the shadow of your wings. I cling to you; your right hand 
upholds me. Those who want to kill me will be destroyed; they will go down to the 
depths of the earth. They will be given over to the sword and become food for 
jackals. But the king will rejoice in God; all who swear by God will glory in him, while 
the mouths of liars will be silenced.

Psalm 63

Psalm 63



13a U bent het zout van de aarde…..

14a U bent het licht van de wereld. 

13a You are the salt of the earth. 
14a You are the light of the world.

Mattheüs 5:13a+14a

Matthew 5:13a+14a



Turn your eyes upon Jesus
Richt je ogen op Jezus

Look full in His wonderful face
Kijk vol in zijn prachtige gezicht

And the things of Earth will grow 
strangely dim
En de dingen van de aarde zullen vreemd 
vaag worden

In the light of His glory and grace
In het licht van Zijn glorie en genade

Oh soul are you weary and troubled?
Oh ziel ben je moe en onrustig?

No light in the darkness to see
Geen licht in de duisternis te zien

There's a light for a look at the Savior
Er is een licht voor een blik op de Heiland

And life more abundant and free
En het leven meer overvloedig en gratis

His words shall not fail you, He 
promised
Zijn woorden zullen u niet in de steek 
laten, beloofde Hij

Believe Him and all will be well
Geloof Hem en alles zal goed komen

Then go to a world that is dying
Ga dan naar een wereld die sterft

His perfect salvation to tell 
Zijn perfecte redding te vertellen

Richt je ogen op JEZUS, kijk vol in Zijn wonderlijk gelaat
Turn your eyes upon Jesus, Look full in His wonderful face



• Gekocht door het bloed van Jezus
• Een leven in Zijn overwinning
• Zekerheid in Gods beloftes
• Een veilig leven door Zijn vergeving en trouw
• Gered van de vloek van de zonde, wanhoop, depressie en dood
• Een leven vol verwachting door Zijn goedheid
• Nieuw gemaakt door Zijn offer
• De familie van God op deze aarde

• Purchased by the blood of Jesus
• A life in His victory
• Certainty in God's promises
• A safe life through His forgiveness and faithfulness
• Saved from the curse of sin, despair, depression and death
• A life full of expectation through His goodness
• Newly made by His sacrifice
• The family of God on this earth

naamdicht van genade

poem of mercy


