ONBEKEND
maar niet onbemind

minder bekende liederen
uit de zangbundel van
JOH. DE HEER

Beste liefhebber van Johannes de Heer-liederen,
Wie kent de volgende liederen nu niet:
-Er komen stromen van zegen
-Ik wil zingen van mijn Heiland
-Welk een Vriend is onze Jezus
-Ik zie een poort wijd open staan
-Veilig in Jezus’ armen
-etc.

(JdH-57)
(JdH-657)
(JdH-150)
(JdH-140)
(JdH-523)

Deze liederen komen veelvuldig voorbij tijdens bijeenkomsten
waarin Johannes de Heer-liederen worden gezongen.
Maar,… tussen die 952 liederen staan ook heel veel mooie liederen
die minder bekend of zelfs onbekend zijn.
En daar willen we ons nu eens op richten!
Het spreekwoord ‘onbekend maakt onbemind’ slaat de plank deze
ronde mis! Ook de minder bekende liederen uit de bundel van
Johannes de Heer hebben ons iets te zeggen en hun melodieën
zijn soms verrassend mooi!
Daarom nodigen wij jullie uit om deze minder bekende liederen van
harte mee te oefenen en te zingen zodat ze straks (voor ons) niet
meer onbekend zijn en we kunnen zeggen: ‘onbekend maar niet
onbemind’!
Leuk weetje:
De actuele nummering (van de meest recente uitgave van de
zangbundel) is bruikbaar voor alle edities vanaf 1947 tot heden.
Het aantal van 944 liederen is als volgt berekend:
1011 nummers, waarvan er 97 vervallen zijn, maar van 30 liederen
zijn er twee versies; de eerste heeft alleen het nummer, het tweede
voegt daar een a aan toe.
De editie 2004 geeft als aantal liederen 952 aan.
Hartelijke groet,
team ‘Prijs met Johannes de Heer’

1. Ik geloof in U, Heer Jezus (JdH-934)
1. Ik geloof in U, Heer Jezus.
Ja ik neem U op Uw Woord
en ik rust in Uw beloften.
‘k Weet dat U mij steeds verhoort.
Refrein:
Jezus, Jezus, ik geloof U.
Hoe betrouwbaar is Uw Woord.
Jezus, Jezus, dierb’re Jezus,
‘k weet dat U mij steeds verhoort.
2. ‘k Houd mij vast aan Uw beloften.
’t Licht breekt door in donk’re nacht.
’t Is zo goed U te vertrouwen.
Uw beloften zijn vol kracht.
3. Uw beloften zijn betrouwbaar.
Hoop waar ik naar uit mag zien!
Eeuwig trouw aan Uw beloften,
Here Jezus, Redder, Vriend.
2. Vlied naar ‘t kruis met al uw zonden (JdH-625)
1. Vlied naar ’t kruis met al uw zonden,
moede wandelaar!
Bij het kruis wordt heil gevonden,
rust is daar.
3. Aan het kruis droeg Hij uw zonden,
smaadheid was Zijn loon;
vrede vindt gij in de wonden,
van Gods Zoon.
4. Daar stilt Hij uw zielsverlangen,
heelt al uwe smart;
vrede zult gij daar ontvangen,
moede hart.
5. Troost, vergeving, eeuwig leven,
ja, uws harten lust
wordt u bij het kruis gegeven,
hemelrust.

3. De zon schijnt in mijn ziel vandaag (JdH-407 / LdH-424)
1. De zon schijnt in mijn ziel vandaag,
het donker is gezwicht,
en aard’ en hemel lacht mij toe,
want Jezus is mijn licht.
Refrein:
Er is zonneschijn, zomerzonneschijn,
alle uren van de dag zijn blij!
Zie ik in Jezus’ aangezicht,
is er hemelgloed in mij.
2. Er is lofzang in mijn ziel vandaag
en jubel voor de Heer.
En zo vol is daarvan nu mijn hart,
ik kan ’t niet uiten meer.
De bovenstaande tekst is een vertaling van H.M. Koningin Juliana.

4. Daar is zon’schijn heden in mijn ziel (JdH-483)
2. ’t Is muziek en blijdschap in mijn ziel;
daag’lijks hoger klinkt mijn stem,
sinds ik aan des Heilands voeten viel
en mijn leven wijdd’ aan Hem.
Refrein:
O, ’t is blijdschap, hemelblijdschap,
blijdschap ook in storm en smart;
als ik zie in Jezus’ aangezicht,
is er blijdschap in mijn hart.
4. O, ’t is rustig heden in mijn ziel;
en ’t wordt kalmer bij de dag,
sinds ik aan des Heilands voeten viel
en ik steeds op Hem maar zag.
Refrein:
O, ’t is rustig, o zo rustig,
rustig ook in storm en smart;
als ik zie in Jezus’ aangezicht,
is er rust steeds in mijn hart.
De bovenstaande tekst is een vertaling van Johannes de Heer.

5. Als de levensstormen woeden (JdH-6)
1. Als de levensstormen woeden,
rondom mij op zee of land,
dan zal ik mijn toevlucht zoeken,
in de schaduw van Gods hand.
Refrein:
Hij bedekt mij! Hij bedekt mij!
Als het kwaad - komt ooit, nabij mij;
Hij bedekt mij! ‘k Rust dan veilig,
in de schaduw van Gods Hand.
3. Hoe de vijand ook moog’ zoeken
mij te kwellen in ’t gemoed,
God zorgt, dat ook zelfs het kwade
meewerkt, tot mijn eeuwig goed.
4. Ja, zolang ik ’t kruis hier drage,
door de ruwste storm of wind,
wil de Heiland voor mij zorgen,
Hij beschermt Zijns Vaders kind.
6. ‘k Ben hier een vreemdeling op reis naar huis (JdH-16)
1. ‘k Ben hier een vreemdeling, op reis naar huis.
Deez’ aard is een woestijn; hier ben ik niet thuis.
Vrees is aan alle kant, ‘k word daag’lijks overmand.
Boven is ’t Vaderland, daar ben ik thuis.
2. ’t Kwaad dreigt mij elke stap, ‘k ben nog niet thuis;
kort is mijn vreemd’lingschap, ik ga naar huis.
De stormwind loeie vrij, hij is weer ras voorbij;
‘k woon eens verlost en blij, in het Vaderhuis.
3. Klagen, dat mag ik niet, al ben ik niet thuis;
al kwelt mij hier verdriet, eens kom ik thuis.
Daar is geen smart of schand’, daar is mijn Vaderland,
daar aan Gods rechterhand, daar ben ik thuis.

4. Ja, aan mijn Heilands zij, ben ‘k eeuwig thuis
en gans van zonden vrij in het Vaderhuis.
Na al de aardse druk, smaak ik een vol geluk,
als ‘k voor mijn Koning buk, voor eeuwig thuis.
7. Vader, ‘k wil U danken (JdH-266)
1. Vader ‘k wil U danken, voor wat Gij hebt gegeven.
Ik dank U voor Uw liefde, zo wonder-groot,
Uw Zoon is gekomen, op aard voor onze zonden,
en Hij is toen gestorven, de bitt’re dood.
2. Dank U voor het leven, dat Gij ons hebt gegeven.
Het is zo onbegrijp’lijk, en zo veel waard.
Heel Uwe schepping, vol kleuren en vol leven,
die jubelt van Uw grootheid, op deze aard.
3. Dank U voor de kind’ren, in liefde ons geboren.
Laat ze U toebehoren, door ’t leven heen.
Wilt U ze geleiden, tot aan het eind der tijden;
dan zijn ze door Uw liefde, nooit meer alleen!
4. Als ‘k dit wond’re leven, eens aan u t’rug moet geven,
ben ‘k niet bevreesd te sterven, als Gij maar bij mij zijt.
Dat ik mag binnenkomen, in ’t land van gouden stromen
en dat ‘k U lof mag zingen, in eeuwigheid!
8. ’t Is maar één stap tot Jezus (JdH-659)
1. ’t Is maar één stap tot Jezus, waarom ’t dan niet gedaan?
Kom en belijd uw zonden, uw Heiland neemt u aan!
Refrein:
’t Is maar één stap, ’t is maar één stap, Jezus wacht op u;
wil Hem uw schuld belijden, Hij zal uw ziel bevrijden,
u door genâ verblijden, kom, doe die stap, kom nu!
2. ’t Is maar één stap tot Jezus, geloof en doe hem nu!
Teder is Jezus wachtend, en graag vergeeft Hij u.
3. ’t Is maar één stap tot Jezus, van zonde tot genâ.
Wat zal uw hart beslissen? Een ‘nee’ of heilig ‘ja’?!

9. Vat mijne hand (JdH-119) (Glorieklokken 111)
uit: Blankenburger liederen / Zr. M.A. Alt
1. Vat mijne hand, ik ben zo zwak en hulp’loos.
Zonder Uw hulp durf ik alleen niet gaan.
Vat mijne hand, en dan, o dierb’re Heiland,
kan in Uw kracht, ik elke storm weerstaan.
2. Vat mijne hand en trek mij nader tot U.
Dicht aan Uw hart is ’t veilig voor Uw kind.
Vat mijne hand, opdat ik niet verdwale;
steun mij, o Heiland, Die mijn ziel bemint!
3. Vat mijne hand, de weg ligt donker voor mij,
zo niet Uw aanschijn mij is toegewend.
Licht wordt mijn pad, gaat Gij slechts met mij mede,
Gij, Die alleen mijn zorg en moeite kent!
4. Vat mijne hand en leid mij door dit leven.
Straks ook bij ’t trekken door de doods-Jordaan
laat hemels licht, mij arme, dan bestralen,
tot ik de gouden poort mag binnengaan!
10. De God des heils wil mij ten Herder wezen (JdH-919)
1. De God des heils wil mij ten Herder wezen.
‘k Heb geen gebrek, ‘k heb geen gevaar te vrezen.
Hij zal mij zacht in liefelijke weiden,
aan d’ oevers van zeer stille waat’ren leiden.
Hij sterkt mijn ziel, richt om Zijn Naam, mijn treden
in ’t effen spoor van Zijn gerechtigheden.
2. Ik vrees niet, neen, schoon ik door duist’re dalen,
in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen.
Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden;
Uw stok en staf zal mij altoos behoeden.
Gij troost mijn ziel en richt in mededogen
de tafel aan voor mijner haat’ren ogen.

3. Gij zalft mijn hoofd, Gij doet mijn blijdschap groeien
en van Uw heil mijn beker overvloeien,
het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven,
verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven.
Zodat ik in het heilig huis des HEEREN,
een lange reeks van dagen blijf verkeren.
11. Ga nu heen in vrede (JdH-928)
1. Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven,
uw gezin, uw werk,
wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
2. Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden
Christus bij thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
______________________________________________________
Meer lezen of kijken?! Dat kan via:
www.prijsmetjohannesdeheer.nl
www.youtube.com/prijsmetjohannesdeheer

