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Onze tocht die leven heet 
 

Het pad gaat soms door moeite en leed 

op onze tocht die leven heet. 

Het zwoegen is maar duisternis 

als eigen kracht de oorsprong is. 
 

Waar wordt Gods liefde openbaar? 

In Jezus toont zich zonneklaar, 

het goede heil dat Hij ons heeft bereid 

en duurzaam is door eeuwigheid. 
 

Heer, dat mijn geloven groeit 

en dat uw leven in mij bloeit. 

Dat wat inwendig wordt versterkt, 

uitwendig goede vrucht bewerkt. 
 

Zonder Uw hulp is ’t leven broos, 

onzeker, zwak en hopeloos. 

U leert mij, Heer, dat ik een schat 

mag dragen in een aarden vat. 

 

 

 
 

 

Vertrouwen 
 

Op God is ons vertrouwen, 

Hij heeft ons goed gedaan. 

Door op zijn werk te bouwen 

kan mensenwerk bestaan. 
 

God wil mijn hart versterken, 

treft mij verdriet en pijn, 

dan roep ik naar de hemel: 

Hij wil gebeden zijn. 
 

Vader, zie toch in genade 

trouw naar mijn leven om. 

U weet wat mij is tot schade, 

wat mij ten goede komt. 
 

U ken ik in mijn wegen, 

leg al mijn plannen voor. 

Heer, zet toch als een zegen 

uw liefde op mijn spoor. 
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Gebed voor alle dagen 
 

Een nieuwe dag is aangebroken, 

de duisternis voorbij gegaan, 

Heer, zoals U eenmaal hebt gesproken, 

is weer het zonlicht opgestaan. 

 

U, die het licht roept in de nacht, 

U wordt vandaag de dank gebracht. 

Uw goedheid is ook deze morgen 

nieuw voor mij, uw trouw is groot! 

 

Bij U alleen ben ik geborgen, 

U bent er bij in moeite en nood. 

Wat mij deze dag ook brengen zal, 

uw naam wil ik danken bovenal! 
 

Een mens ziet op de levenstocht 

niet verder dan de eerste bocht. 

Maar wie in God vertrouwen vindt, 

die gaat het pad langs als een kind, 

dat stil en rustig in het donker loopt 

omdat het op die toekomst hoopt. 

 

 
 

 

Sursum corda 

 

Wie terugkijkt in het leven 

wordt zich opnieuw bewust 

van wat belangrijk is en niet 

er waren vreugdevolle dagen 

moeilijke omstandigheden 

naast vrolijk lachen ook verdriet 

 

Wie omhoog kijkt in het leven 

wordt door het geloof gesterkt 

zoekt kracht van Hogerhand en ziet 

er komen vreugdevolle dagen 

moeilijke omstandigheden 

de kleur die ons het leven biedt 

 

Leven is het geschenk 

ontvangen in genade en geduld, 

want het goede dat de dagen vult, 

is onverdiende zegen 
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Vastheid 

 

Luisterend naar het ruisen van de tijd, 

hoor ik de grote sterren en planeten 

bewegen door de ademloze nacht 

 

Een leven lang van lief en leed ten spijt 

beseffend ik dat ik altijd heb geweten 

hoe ik uitsluitend hierop heb gewacht: 

Hij heeft ons lief! 

 

Wij gaan een ongekende gang 

niets in het leven blijft bij het oude 

de sterrenhemel die we ooit aanschouwden 

blijft en verandert al zovele eeuwen lang, 

Hij heeft ons lief 

 

 

 

 
 

Gebed van meeleven 

 

Van mijzelf moet ik verliezen 

nu ik hier ga door berg en dal. 

U wil ik tot mijn deel verkiezen, 

wees mij nabij, mijn licht, mijn al. 

 

Goede Herder, uw genade 

heb ik nodig, iedere dag 

sla uw kind in liefde gade 

dat ik voor U leven mag! 

 

Ik hoop op God die eeuwig leeft, 

en aan mijn ziel de vrede geeft. 

Hij kent mij door en door en mijn verdriet, 

die God leeft mee, vergeet mij niet. 

 

Wil Heiland altijd bij mij wezen, 

grijp vast en steun mijn rechterhand. 

Leid mij, dan zal ik nimmer vrezen 

al maar op weg naar ’t vaderland. 

 

 


