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Belangrijke gegevens 

 

Om tijdens de reis mee te leven kunt u blogs en vlogs vinden op: 

http://opreis.verrenaasten.nl/category/gemeentereizen/  

 

In geval van nood: 

Contactgegevens van het reisgezelschap 

Jan Bijl; +31 6 2041 2259 / Janjet.bijl@icloud.com  

 

Vluchtgegevens Turkish Airlines 

31-07-2017, 11.20-15.45 Brussel – Istanbul TK1938 

31-07-2017, 20.10-04.35 Istanbul – Delhi TK716, aankomst 01-08-2017 

14-08-2017, 06.15-10.30 Delhi – Istanbul TK717 

14-08-2017, 11.35-13.55 Istanbul – Brussel TK1943 

Locale tijden! Let op tijdsverschil met Nederland. 

 

Ambassade 

Royal Netherlands Embassy in New Delhi, India 

6/50 F, Shanti Path, Chanakyapuri, New Delhi 110021 

Phone: +91-11-24197600 

http://www.mfa.nl/nde-en/ mail: nde@minbuza.nl 

Monday - Thursday 08:30-17:00 and Friday 08:30-14:30 

 

Noodnummer voor de reisgroep 

+91-9999-364617; bij een noodgeval kun je mister Peters op dit nummer bellen of 

whatsappen.  

Wil je naar Nederland bellen? Zet dan +31 voor het telefoonnummer, laat de eerste 0 

van het nummer weg. 

 

http://opreis.verrenaasten.nl/category/gemeentereizen/
mailto:Janjet.bijl@icloud.com
http://www.mfa.nl/nde-en/
mailto:nde@minbuza.nl
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Inleiding 

Beste lezer; reiziger of thuisblijver.  

Voor u ligt een reisdagboekje dat is gemaakt voor de reis die jongeren uit de 

Noordhavenkerk in Zevenbergen gaan maken naar India. Hierin staat een korte 

beschrijving van het reisschema. Als je mee gaat op reis weet je ongeveer wat we 

gaan doen. En als je thuisblijft weet je wat er op onze planning staat. De tijden die 

ervoor staan zijn de tijden van de plaats waar de reisgroep op dat moment is. In India 

is het 3 uur en 30 minuten later dan in Nederland. Best handig om te weten als je 

even wilt bellen of appen! 

Tijdens de reis naar India, willen we Jezus volgen. In dit boekje vind je een 

leesrooster. We volgen Jezus door elke dag over Hem te lezen. Dag 1 en 2 zijn 

inleidende dagen, om het vervolg goed te kunnen plaatsen. Vanaf dag 3 totdat we 

weer thuis zijn, brengen we 24 uur door met Jezus. Eén dag, een sabbatdag uit zijn 

leven is beschreven in Johannes 8-10:21. Op die dag maakt Jezus zoveel mee, dat we 

Hem daarin beter zullen leren kennen.  

Lees dit voor jezelf. Denk erover na. Praat erover met mensen die je die dag treft, uit 

de groep en daarbuiten. Praat erover met God als je bidt. Elke dag is er ook een 

Bijbelgedeelte ‘om verder te lezen’, zodat je vanuit een ander perspectief er verder 

over na kan denken. Elke dag is er een vraag en een opdracht die past bij het gelezen 

stuk of die past bij het reisprogramma van de dag. Je kunt het notitieboekje 

gebruiken om je gedachten en antwoorden bij de vragen op te schrijven. Aan het eind 

van de reis heb je dan in beeld of en hoe jouw relatie met God is gegroeid. 

 

Voor de mensen die thuis meeleven: wij vinden het fijn als u met ons meeleest. De 

vragen en opdrachten zijn met een beetje creativiteit ook in uw eigen omgeving uit te 

voeren.  

 

Zegen gewenst van God, tijdens deze reis. 

 

  



4 
 

Goed om te weten 

 

Handige websites om in een internetcafé te bezoeken 

Wisselkoers: http://www.oanda.com/convert/classic 

Veiligheidssituatie: http://www.fco.gov.uk/en/travelling-and-living-overseas/   

http://www.minbuza.nl/nl/actueel 

Weer: http://www.wunderground.com/global/IN.html 

Ziektebeelden en oplossingen: http://www.cdc.gov/ 

Voor actuele informatie over de situatie in het land: 

http://www.reliefweb.int/rw/dbc.nsf/doc104?OpenForm&rc=3&cc=ind 

Taal: http://www.internetpolyglot.com/dutch/lesson-2002801045 

 

Hoe gaan we om elkaar 

Tijdens de voorbereidingsavonden hebben we erover gesproken hoe we tijdens de 

reis met elkaar willen omgaan. De belangrijkste kern daaruit is dat we oog en 

aandacht voor elkaar willen hebben. Dat betekent dat iemand die tijd voor zichzelf 

nodig heeft die ruimte krijgt. Dat betekent dat iedereen deel is van de groep. Dat 

betekent dat we respectvol reageren op gewoontes die wijzelf niet kennen.  

 

Vuistregels om gezond te blijven 

In India is het eten anders, onze lichamen zijn hier niet aan gewend. Er is een kans dat 

je er ziek van wordt. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen dus, nog even op een 

rijtje: 

• Let op met water! Drink alleen water dat lang gekookt heeft of water uit dichte 
flessen.  

• Let op met eten! Boil it, cook it, peel it… or forget it! 

• Was je handen voordat je gaat eten. 

• Poets je tanden met water uit een fles. 

• Loop niet op blote voeten. 

• Spring niet spontaan in een meertje met stilstaand water. 
 

 

 

http://www.oanda.com/convert/classic
http://www.fco.gov.uk/en/travelling-and-living-overseas/
http://www.minbuza.nl/nl/actueel
http://www.wunderground.com/global/IN.html
http://www.cdc.gov/
http://www.reliefweb.int/rw/dbc.nsf/doc104?OpenForm&rc=3&cc=ind
http://www.internetpolyglot.com/dutch/lesson-2002801045
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Andere cultuur 

Wanneer je uit je vertrouwde omgeving stapt en in een compleet andere cultuur 

binnenkomt kun je een cultuurshock ervaren. Het is normaal dat iedereen op zijn 

eigen manier zal reageren op de cultuurshock.  

We hopen dat deze cultuurshock tot een levens veranderende ervaring wordt. 

Daarbij staan persoonlijke groei, geloofsverdieping en het ontwikkelen van een brede 

kijk op de wereld centraal. Om dit proces succesvol te maken is het belangrijk hoe er 

met de cultuurshock wordt omgegaan. Daarom wat vuilkuilen die je helpen dit bij 

jezelf te herkennen en een plek te geven. 

Iedereen ervaart  in grote of minder grote mate een cultuurshock. De aard en de 

heftigheid van de cultuurshock zijn afhankelijk van iemands karakter, ervaringen, 

flexibiliteit, incasseringsvermogen, lichamelijke conditie, mentaliteit en hoe de 

omgeving op de deelnemer reageert. Ondanks al deze invloeden zijn er toch een 

aantal veel voorkomende reacties:  

• Je kan worden gefascineerd door alles wat op je af komt. Alles is heel anders en 
heel interessant. Het leven daar lijkt geen eentonigheid te kennen en je ontdekt 
steeds weer nieuwe aspecten zodat je van hoogtepunt naar hoogtepunt gaat. 
Soms kan dat er toe leiden dat je bepaalde kenmerken van de cultuur sterk gaat 
idealiseren en vergelijkt met thuis.  

• Je kan je ook heel betrokken voelen bij de plaatselijke bevolking, hun cultuur en 
levensomstandigheden. Dit is een gezond proces maar kan doorschieten tot 
extreme identificatie. Hierdoor treedt een gebrek aan ‘afstand’ op. Dit kan soms 
leiden tot het afzetten tegen de eigen achtergrond, kritiek op hoe wij dingen 
uitvoeren en afzonderen van de groep.  

• Je kan ook zo worden overweldigd door nieuwe indrukken en ervaringen dat je 
je juist gaat terugtrekken. Hierbij ga je afstand nemen en lijkt alles wat nieuw is 
bedreigend en moeilijk te plaatsen. Sommigen storten zich helemaal op een 
bezigheid en nemen nooit de tijd om even tot rust te komen. Anderen trekken 
zich terug en kunnen niet goed praten over wat ze hebben ervaren. Ook kan je 
heel onverschillig reageren en lijkt het alsof niks je kan raken.  

• Moeite met het verwerken van een cultuurshock kan zich ook uiten in 
negativisme. Alles wordt bekritiseerd en er worden snel oordelen geveld, ook 
ten aanzien van de lokale bevolking. Je kan ongeduldig zijn, veeleisend en weinig 
flexibel.  

• Een cultuurshock kan zijn uiting vinden in een gevoel van onmacht en onbehagen 
of zelfs rebellie. Regels waar eerst akkoord mee was gegaan, worden in twijfel 
getrokken en er is een constante machtsstrijd met de reisleiding.  
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• Tot slot kan een cultuurshock zich uiten in cultuurmoeheid. Je hebt dan een 
realistische kijk op de situatie en het beeld wat je had klopt aardig met de 
plaatselijke situatie. Je kan alleen het gevoel hebben dat je overal in tekort schiet 
en dat je niet veel aan de situatie kan veranderen. Heimwee kan dan ook 
gemakkelijk optreden.  

 

Hoe ga je om met deze verschijnselen? 

Als je jezelf in een van deze situatie herkent hoef je je daar niet schuldig over te 

voelen. Het is een natuurlijk proces wat alleen de juiste aanpak vraagt. Probeer je 

daarom ontspannen op te stellen ten opzichte van alles wat op je afkomt. Sta open 

voor het feit dat jouw beeld en verwachtingen misschien niet zullen uitkomen. Uit je 

gevoelens naar de groepsgenoten of reisleiding. Sta ook voor de ander klaar als je 

merkt dat ze moeite hebben met het omschakelen in de nieuwe cultuur en bid voor 

elkaar. Heb geduld met elkaar en geef het aan als het programma te druk is of als je 

tijd voor jezelf nodig hebt.  

 

Praat erover met elkaar. Wees eerlijk en durf jezelf te uiten dan kunnen we samen 

zorgen dat we als groep een positieve ervaring hebben die je in allerlei opzichten juist 

sterker maakt.  
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Opdracht; Making Memories! 

 

De laatste zondag is er tijd om terug te blikken op de reis. We hebben dan een 

groepsmoment waarin we allemaal delen wat deze reis ons heeft gebracht en wat je 

je wilt blijven herinneren.  

 

Het is de bedoeling dat je tijdens de reis een voorwerp zoekt waarmee je iets kan 

vertellen over jezelf en wat deze reis met jou heeft gedaan. Dat mag iets zijn wat je 

zomaar ergens vindt, wat je spontaan van iemand krijgt of iets wat je ziet en kan 

fotograferen of filmen. 

 

Je hebt alle vrijheid, er is geen goed of fout, het gaat om jouw verhaal bij het 

voorwerp.  

 

Succes! 
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Dag 1; Maandag 31 juli 

 

Programma  

7.00    Vertrek bij de Noordhavenkerk naar Brussel Airport 

11.20-15.45 Vliegen van Brussel naar Istanbul, vlucht TK1938 

20.10-04.35 Vliegen van Istanbul naar Delhi, vlucht TK716 (aankomst rond 01.00 uur 

Nederlandse tijd) 

 

Johannes 7:1-32 

‘Jezus op het Loofhuttenfeest’, staat als kopje boven de tekst. Dat klinkt als een fijn 

feest, soort krotjesnacht. 7 dagen lang leefden de Joden in zelfgebouwde hutten. Ze 

herdenken dat ze 40 jaar lang door de woestijn trokken, in tenten leefden en geen 

vaste woonplaats hadden. 

Voor Jezus is het niet veilig, lees vers 1. Zijn broers willen dat hij meegaat, ook al 

loopt zijn leven gevaar. Hoe zou het voor Jezus geweest zijn om in die 

omstandigheden feest te moeten vieren? 

Jezus gaat toch. Hij preekt, dat is best bijzonder: hij is ongeveer 30 jaar, voor die tijd 

heel jong om anderen te onderwijzen in de tempel. Lees vers 24: Jezus roept op 

eerlijk te luisteren en te oordelen over wat hij vertelt. Door zijn woorden en daden 

raken steeds meer mensen overtuigd dat Jezus de beloofde Messias is. Als de leiders 

van het volk dat horen sturen ze een paar mannen op hem af om Jezus te arresteren.   

 

Om verder te lezen: Leviticus 23:33-43 

Vraag: We zijn onderweg, op reis. Hoe zou jij het vinden om 40 jaar lang onderweg te 

zijn? 

Opdracht: Kijk eens om je heen. Probeer de omgeving en de mensen om je heen 

zonder oordelen te bekijken: open en onbevangen. Bespreek met iemand naast wie 

je zit tijdens de reis welke (voor)oordelen je bij jezelf herkent. 
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Dag 2; Dinsdag 1 augustus 

 

Programma 

04.35  Aankomst vliegveld Delhi.  

We ontmoeten mister Peters, hij reist met ons mee. We reizen door naar Agra waar 

we vannacht zullen slapen. Vandaag en morgen bekijken we de Taj Mahal (moskee, 

gebouwd in 1648), Red Fort (fort, bouw begonnen in 1080) en Fatehpur Sikri (stad 

van de overwinning, tussen 1500 en 1600 beleefde de stad zijn hoogtijdagen, 

bijzondere architectuur). En er is een moment ingepland om te winkelen. 

 

Johannes 7:32-8:1  

Jezus vertelt verder over wie Hij is en wat er gaat gebeuren: dat Hij naar de hemel 

gaat (7:33) en dat zijn Geest zal werken in mensen die in Hem geloven (7:38/39). 

Mensen reageren verschillend. Sommigen erkennen dat Jezus de Messias is, anderen 

worden boos en willen Hem wat aandoen. Als je zegt dat je de Messias bent, terwijl 

dat niet zo is, is dat reden om Hem op te pakken. De mannen die hem gevangen 

moesten nemen hebben zich niet aan hun opdracht gehouden. Ze zijn onder de 

indruk van wat Jezus zegt (7:46).  

Het Loofhuttenfeest eindigt met een groot meningsverschil tussen Nikodemus en de 

andere farizeeën. Met dit verschil van mening gaat iedereen naar huis. In plaats van 

een tent/krotje slapen ze weer in hun eigen bed. Jezus niet. Hij slaapt op de Olijfberg. 

 

Om verder te lezen: Lucas 22:39-46 

Vraag: De Olijfberg is de plek waar Jezus praat met zijn Vader. Hij wil daar alleen zijn. 

Is er iets wat jij tegen de Vader van Jezus wil zeggen? 

Opdracht: Zoek vandaag in het drukke programma een rustige plek. Doe je ogen dicht 

en luister naar de geluiden die je hoort, probeer niet in slaap te vallen. Bedenk dat de 

Vader van Jezus ook jouw Vader is. 
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Dag 3; Woensdag 2 augustus  

 

Programma 

Vandaag bezoeken we een aantal plaatsen die je gezien moet hebben als je in India 

bent. Eind van de middag reizen we met de trein van Agra naar Delhi en vannacht 

met de nachttrein naar Dehradun. 

 

Johannes 8:1-6  

Na het Loofhuttenfeest gaat Jezus door waar hij is gebleven. Hij staat vroeg op en 

gaat opnieuw naar de tempel, waar hij niet veilig  is. Hij preekt en een massa mensen 

luistert opnieuw naar hem. De farizeeën en schriftgeleerden hebben een plan (8:6). 

De vrouw die ze bij zich hebben is betrapt op overspel. Op heterdaad. Ze is schuldig! 

De man, die volgens de oude wetten van Mozes ook schuldig is en gestraft hoort te 

worden, blijft buiten beeld (Leviticus 20:10 e.v.). Ze weten dat Jezus een zwak heeft 

voor kwetsbaren, voor hoeren en tollenaars. 

Jezus schrijft op de grond. Wat schrijft hij? Dat weten we niet. Waarom schrijft hij? 

Twijfelt hij of wil hij tijd winnen? Dat weten we ook niet. Het lijkt erop dat Jezus wil 

dat de farizeeën en schriftgeleerden in de spiegel kijken, of beter gezegd in hun hart. 

Hij wil dat ze zichzelf de vraag stellen: waarom doen wat we doen? 

 

Om verder te lezen: Leviticus 20 vanaf vers 10. In de tijd dat Jezus op aarde was, 

leefden de Joden volgens de wet van Mozes. Deze wetten over seksualiteit kenden ze 

goed. 

Opdracht: Maak een selfie waarin je jezelf weerspiegeld ziet. Moet vast lukken met al 

die mooie gebouwen die we gaan zien, of het raam van de trein.  

Vraag: Klopt wat je aan de buitenkant ziet met wat er van binnen in je leeft? 
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Dag 4; Donderdag 3 augustus 

 

Programma 

Rond half 6 vanmorgen komen we aan in op het station in Dehradun. Vanaf daar 

worden we naar de PTS gebracht. Daar mogen we eerst bijkomen. ’s Middags krijgen 

we een rondleiding op de PTS en zullen we een aantal studenten ontmoeten. Meneer 

Roshyama is onze contactpersoon.  

’s Avonds 1e Bijbelstudie. Thema: Gods wereldwijde werk ervaren. 

 

Johannes 8:1-11  

Het dilemma ligt er. De schriftgeleerden willen een antwoord. Jezus spreekt zich uit, 

hij antwoordt: ‘Wie van jullie zonder zonde is..’ Hij bukt zich opnieuw en schrijft. Hij 

geeft tijd om te reflecteren, in je eigen hart te kijken. Wie is er zonder zonde? De 

schriftgeleerden vertrekken, één voor één. Ze laten de vrouw die ze meegenomen 

hadden bij Jezus. Wat zou ze gedacht hebben? Wat zou ze gevoeld hebben?  

Ook Jezus, die wel zonder zonde is, veroordeelt haar niet. Hij stuurt de vrouw naar 

huis, en geeft haar een opdracht: zondig niet meer. De vrouw ervaart genade. Het 

kan niet anders dan dat ze dankbaar is. En dat ze van daaruit wil leven. 

 

Om verder te lezen: Psalm 48 

Vraag: Waar ben jij vandaag in het bijzonder dankbaar voor? 

Opdracht: Vertel waar je dankbaar voor bent aan iemand die je vandaag ontmoet. 
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Dag 5; Vrijdag 4 augustus 

 

Programma 

Vanmorgen gaan we naar het Forest Research Institute en Paltan Bazaar. We zien iets 

van  de natuur en cultuur in en rond de stad. 

Vanmiddag bezoeken we Hope Home, een project wat is gestart door 1 van de 

studenten van de PTS. Hier zullen we wat schilderen of een activiteit met de kinderen 

ondernemen.  

 

Johannes 8:12-20  

Na het incident met de vrouw gaat Jezus verder waar hij was gebleven. Hij preekt: ‘Ik 

ben het licht van de wereld’ (:12). Hij verbindt dat aan het feit dat hij niet gekomen is 

om te oordelen. Dat gebeurt wel vaker in het boek Johannes. Onder andere in het 

gesprek dat hij voert met Nikodemus (Johannes 2). Hij is één van de farizeeën 

waarover we de tweede dag van deze reis hebben gelezen.  

De farizeeën horen wat Jezus zegt, en nemen het steekspel dat de schriftgeleerden 

begonnen over. Ze vuren kritische vragen op Jezus af. De spanning die Jezus toch al 

voelt om te vertellen wie hij is wordt groter. Lees maar dat zinnetje: ‘Niemand greep 

hem’. Je weet dat het gaat gebeuren. Nu nog niet, pas op de daarvoor bestemde tijd. 

 

Om verder te lezen: Johannes 2:23-3:20 

Vraag: Wat betekent het, dat Jezus het licht is van de wereld?  

Opdracht: Maak een foto van iets waarop te zien is dat het Licht nog steeds in deze 

wereld schijnt. 
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Dag 6; Zaterdag 5 augustus 

 

Programma 

Na het ontbijt vertrekken we naar Rishikesh en Haridwar. Beide plaatsen liggen aan 

de heilige rivier de Ganges. Eind van de middag doen we mee met sportactiviteiten 

op de PTS. 

 

Johannes 8:21-30  

Opnieuw na een intermezzo, gaat Jezus verder. Hij hervat zijn preek. Scherpe 

woorden: ‘U zult in uw zonde sterven’ (:21) en ‘want als u niet gelooft dat ik het ben, 

zult u inderdaad in uw zonden sterven’ (:24). Dat klinkt dreigend! Jezus zet het op 

scherp voor de omstanders: Geloof je dat ik de Messias ben, of niet? 

Ik kan me ook voorstellen dat je in dit stukje een hoop vraagtekens hebt gezet. Wat 

bedoelt Jezus met: ‘Waar ik naartoe ga daar kunt u niet komen?’ en ‘U bent van 

beneden, ik van boven?’ en ‘u hoort bij deze wereld, ik hoor niet bij deze wereld?’ 

Vers 28: ‘Wanneer u de mensenzoon hoog verheven hebt, dan zult u weten dat ik het 

ben.’ Met die laatste opmerking wijst Jezus naar zijn sterven aan het kruis. Dat is de 

enige weg om bij de Vader te komen. Valt het jou ook op dat Jezus dit niet doet 

omdat hij het zelf zo graag wil? Maar hij gaat deze weg omdat hij altijd doet wat zijn 

Vader wil. (:29) 

 

Om verder te lezen: Psalm 16 en Numeri 9:15-23 

Vraag: Hoe is dat voor jou om de scherpe woorden van Jezus te lezen? Wat voel je 

daarbij? 

Opdracht: Bij de Ganges, de heilige rivier, zien we veel hindoes. Hier brengen ze 

offers aan hun goden. Vraag eens aan een student op het PTS hoe het is om in dit 

land te leven met zoveel goden en rituelen, terwijl Jezus zegt dat Hij de enige weg is.  
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Dag 7; Zondag 6 augustus 

 

Programma 

Zondag, we gaan naar de kerk. En we doen een activiteit met de kinderen van de 

zondagschool. 

’s Avonds 2e Bijbelstudie. Thema: Missionwerk van dichtbij – zien. 

 

Johannes 8:30-47  

Er kwamen veel mensen tot geloof. Er ontstaat een gesprek tussen de mensen die in 

Hem geloven en Jezus. Deze mensen moeten snappen dat de God van Abraham 

dezelfde is als de Vader die Jezus naar de aarde stuurt. Maar dat is nogal wat. Dat is 

compleet anders dan ze van hun eigen ouders hebben geleerd, al die jaren dat ze 

opgroeiden en naar de tempel gingen. 

Jezus zegt dat je echt vrij zult zijn, geen slaaf meer van de zonde bent als je God je 

Vader noemt. Dat mag je, als je gelooft dat dezelfde God die zorgde voor Abraham, 

die hem vrijheid gaf en een land om in te wonen, ook jouw God is. 

 

Om verder te lezen: Genesis 22:1-19 

Vraag: Welke woorden raken je? Wat wil je onthouden uit dit gesprek? 

Opdracht: Vrijheid.. wat is dat voor jou? Kun je dat laten zien? Bijvoorbeeld in een 

foto, in woorden of in een lied? Deel het met iemand uit de groep. 
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Dag 8; Maandag 7 augustus 

 

Programma 

Vanmorgen bezoeken we het Landour Community Hospital. Daarna wandelen we 

door Mussouri en nemen we een kijkje en heel misschien een duik bij de Kempty 

Falls.  

 

Johannes 8:48-58  

De toehoorders luisteren verder. Maar het klinkt voor hen zo bizar wat Jezus zegt. Ze 

denken dat hij bezeten is. Psychisch ziek. Helemaal als Jezus zegt dat Abraham zich 

verheugde op zijn komst. Abraham, die 2000 jaar daarvoor leefde, terwijl Jezus 30 

jaar is.  

De stemming slaat om, een uur geleden zag Jezus geloof bij de luisteraars (:30). Nu 

worden de Joden boos. Jezus opmerking dat hij er al was voordat Abraham leefde 

slaat alles. De stenen, die gegooid hadden kunnen worden naar de overspelige vrouw 

van even daarvoor worden opgeraapt om naar Jezus te gooien. Jezus vlucht. Jezus 

ontkomt. Een wonder, als je bedenkt waar hij was; in de schatkamer van de tempel 

(:20). Een soort collectekamer, waar iedereen letterlijk zijn duit in het zakje deed. Een 

drukte van belang. En in die massa mensen ontkomt Jezus ongezien. 

 

Om verder te lezen: Johannes 11:1-16 Is Jezus echt gek? Hij zoekt, voor zijn goede 

vriend Lazarus, toch die gevaarlijke plek tussen de joden opnieuw op. 

Vraag: Hoe kan het dat de mensen het ene moment wel geloven en een uur later aan 

Jezus twijfelen? Herken je dat bij jezelf? 

Opdracht: Zoek een steen. Voel hoe die in je hand ligt. Bedenk waar jij vergeving voor 

wil vragen. Gooi de steen weg.  
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Dag 9; Dinsdag 8 augustus 

 

Programma 

Deze dag blijven we op het PTS. We doen mee met lessen en hebben tijd om te 

helpen met klussen. Schilderen van luiken of een muur in een kantoor. ’s Middags 

hebben we tijd voor onszelf. 

’s Avonds 3e Bijbelstudie. Thema: Geloof delen wereldwijd – proeven. 

 

Johannes 9:1-5 

Weet je nog? Jezus vlucht weg uit de tempel. Hij heeft haast om weg te komen. En in 

die haast ziet hij een blinde man. Hij ziet hem en blijft staan. Je kan naar iemand 

kijken zonder hem te zien. En je kan iemand zien, terwijl je (bijna) niet kijkt. Voel jij je 

gezien? 

De leerlingen vragen, hebben een vermoeden dat iemand een zonde heeft begaan en 

dat de man daarom blind geboren is. Jezus is helder, dat is niet het geval. Deze man is 

blind omdat Gods werk zichtbaar moet worden. Door een blinde man, moet Gods 

werk ZICHTbaar worden. Is dit humor van Jezus? Hij is heel ernstig. Hij is het licht van 

de wereld. Hij brengt Licht in het leven van blinde mensen. Er gaat iets groots 

gebeuren! 

 

Om verder te lezen: 2 Korintiërs 12:2-10 In de blindgeborene wordt Gods werk 

zichtbaar. In Paulus wordt Gods kracht zichtbaar. 

Vraag: Hoe zie jij Gods kracht in het leven van mensen om je heen? En in je eigen 

leven? 

Opdracht: Ga tijdens het klussen of vanmiddag als je kan ontspannen eens in gesprek 

met 1 van de studenten. Hoe wil hij of zij na de studie op de PTS in zijn/haar leven 

Gods werk zichtbaar maken? 
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Dag 10; Woensdag 9 augustus 

 

Programma 

Vandaag gaan we naar het Christian Hospital in Herbertpur. Vanmiddag nemen we 

afscheid van de mensen op het PTS, want morgenochtend vertrekken we heel vroeg. 

 

Johannes 9:1-8  

Een bijzondere vergelijking van Jezus: hij gaat een blinde man het licht in zijn ogen 

teruggeven, dat moet nu, want nu is het nog dag. In de nacht, als het donker is kan 

dat niet. Maar als Hij het Licht van de wereld op aarde is, dan kan het wel! 

Raadselachtig klinkt het. Het zijn woorden om over na te denken. 

En dan bukt Jezus zich. Net als bij die vrouw, die hij vanmorgen ontmoette. Maar nu 

schrijft hij niet iets in het zand, hij maakt modder.  

Die modder krijgt de man op zijn ogen, met een opdracht: ga je wassen. De man kan 

niet meteen zien, hij moet eerst tastend op weg naar het badhuis. Jezus vraagt 

geloof, de man ziet in dat Jezus woorden geloofwaardig zijn. 

 

Om verder te lezen: Efeziërs 5:1-20 Ga de weg van de kinderen van het licht. 

Vraag: Heb je ontdekt wat de betekenis is van Siloam?  

Opdracht: De man wordt op weg gestuurd. Wij gaan morgen op pad. De mensen van 

het PTS gaan hun eigen weg. ‘Op duizend wegen zendt Hij ons weer uit..’ Bespreek 

met iemand die je vandaag tegenkomt hoe het is om je weg te gaan. Geef diegene 

een zegen mee. 
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Dag 11; Donderdag 10 augustus 

 

Programma 

Rond 5 uur vertrekt de trein van het station in Dehradun. Daar zullen we ontbijten. Bij 

aankomst zullen we eerst inchecken in ons hotel en daarna gaan we de stad in. Old 

Delhi en de Lotus Temple staan op het programma. ’s Avonds ontmoeten we de 

jongeren uit de kerk van Delhi en doen we met hen Bijbelstudie.  

 

Johannes 9:8-17 

De man die weer kan zien loopt rond. Mensen zijn verbaasd, want hij had zijn hele 

leven niet kunnen lopen of werken. Hij bedelde elke dag, maar nu is hij weer mens. 

‘Ik ben het echt!’ zegt hij tegen de mensen, die het maar moeilijk kunnen geloven. 

De farizeeën horen ervan en zien een kans: het is namelijk sabbat en dan mag je niet 

werken. De man heeft in de gaten wat de farizeeën van plan zijn. Let maar op wat hij 

in vers 10 zegt: ‘Jezus maakte modder’ en in vers 15: ‘hij heeft modder op mijn ogen 

gedaan’.  

Deze gebeurtenis zaait opnieuw twijfel bij de farizeeën: wie is die man? Als deze man 

van God komt zou hij zich toch houden aan de sabbatswetten? En anderen: hoe kan 

een zondig mens nou zulke wonderen doen? De man die weer kan zien noemt Jezus 

een profeet. 

 

Om verder te lezen: Matteüs 12:1-21 

Vraag: Wie is Jezus in jouw ogen? 

Opdracht: Maak een foto van iets wat je nog nooit hebt gezien, ook niet op een 

plaatje. Verwonder je! 
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Dag 12; Vrijdag 11 augustus 

 

Programma  

Wat er vandaag op het programma staat zal voor ons allemaal verschillend zijn, want 

na het ontbijt worden we opgehaald door onze gastgezinnen. Daar verblijven we 

overdag en slapen we vannacht.  

 

Johannes 9:18-35 

Het verhaal van de man die weer kan zien gaat verder. Zonder Jezus. Hij staat alleen 

in de synagoge. Hij is zojuist genezen van levenslange blindheid, en diezelfde dag 

wordt hij op het matje geroepen: ‘Geef God eer: die man is een zondaar, dat weten 

we toch?’ ‘Wat heeft hij met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen geopend?’ Met elke 

vraag die er komt staat de man steviger. De ogen van de man worden steeds meer 

geopend. Hij kan zien. En ziet ook steeds helderder dat Jezus een man is die van God 

komt. Valt het je op dat wanneer Jezus van het toneel verdwijnt het donker wordt? 

Het ongeloof groeit? Valt het je ook op dat het argument: ‘wij zijn leerlingen van 

Mozes’, als eens eerder is gebruikt?  

De man wordt weggestuurd. Hij is net genezen en heeft een nieuwe toekomst voor 

zich. Maar de mensen die hij zijn hele leven kent laten hem in de steek. Wij stoppen 

vandaag met lezen bij vers 35: ‘Jezus hoorde dat en zocht hem op.’ Dat is wat God 

doet, Hij komt naar ons toe. 

 

Om verder te lezen: Genesis 2:18-3:21 

Vraag: Merk jij het dat God naar jou toekomt? Hoe merk je dat? 

Opdracht: Probeer eens in het Engels, of met handen en voeten, te praten met de 

mensen bij wie je vandaag bent. Hoe hebben zij God leren kennen? Hoe was hun 

leven voordat zij Jezus kenden? En hoe is het nu? Hebben zij afscheid moeten nemen 

van mensen bij zij van jongs af aan zijn opgegroeid? 
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Dag 13; Zaterdag 12 augustus 

 

Programma 

Onze gastgezinnen brengen ons na het ontbijt weer in de kerk. Daar ontmoeten we 

elkaar en gemeenteleden van Delhi. We gaan sporten (o.a. voetbal en cricket) en we 

presenteren onze muzikale talenten en laten iets zien van onze Nederlandse cultuur 

en Brabantse humor. 

’s Avonds 4e Bijbelstudie. Thema: Toepassing in mijn leven. 

 

Johannes 9:35-41 

Jezus hoort dat de man is weggejaagd uit de synagoge en zoekt hem op. De man is 

moedeloos, alleen, hij weet het niet meer. Ook niet wie Jezus is. Dat hij de 

mensenzoon is, door God gezonden. Even daarvoor getuigt hij, maar nu weet hij het 

niet meer. Hij twijfelt, totdat hij Jezus opnieuw ontmoet. Jezus zoekt hem op en Jezus 

zegt wie Hij is: de Mensenzoon. 

Midden op de straat valt de man op zijn knieën: Ik geloof. 

Het grote wonder is niet dat de man weer kan zien. Dat maakt hem niet gelukkig. Het 

grote wonder is dat zijn ogen opengaan voor de zoon van God. 

 

Om verder te lezen: Marcus 10:46-52 Ook hier geneest Jezus een blinde man. Wat 

zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen die je opvallen? 

Vraag: Ben jij blind, of kun je zien? 

Opdracht: Zoek aan het eind van deze dag een rustige plek. Verwonder je over het 

wonder dat Jezus doet. Praat hier in je gebed met God over. Dank God voor wat je 

hebt gezien. En vraag God of Hij (elke dag opnieuw) je ogen wil openen voor wie Hij 

echt is. 
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Dag 14; Zondag 13 augustus 

 

Programma 

Deze zondag gaan we naar de kerk in Delhi. Na de dienst ontmoeten we de 

gemeenteleden en lunchen we samen. Daarna gaan we naar het hotel om voor te 

bereiden op de terugreis. Het is een korte nacht, om 03.00 uur vertrekken we naar 

het vliegveld. 

’s Middags laatste groepsbijeenkomst. We praten met elkaar over onze 

herinneringen. Zie opdracht ‘Making Memories’ op bladzijde 7. 

 

Johannes 10:1-6 

De laatste actie van Jezus op deze sabbat. Hij vertelt een verhaal, een gelijkenis. Het 

was een volle dag, na een volle week. Het begon met het Loofhuttenfeest waarop Hij 

bedreigd werd, toen een gesprek met de overspelige vrouw. Jezus werd aangevallen 

in de tempel. Jezus genas een blinde man en zoekt hem later op de dag nog eens op. 

Overal om Jezus heen wordt ongeloof afgewisseld met geloof. En dan gaat Jezus 

vertellen, een gelijkenis over schapen die de stem van de herder herkennen. 

De mensen begrijpen niet wat Jezus ermee bedoelt. Jij wel? Denk er eens over na. 

Het gaat over kennen en gekend worden. Over luisteren en volgen. Over de weg gaan 

achter Jezus aan. 

 

Om verder te lezen: Psalm 131, zoek de stilte. 

Vraag: Denk na over de preek van Jezus. Is er een link met de preek van vanmorgen in 

de kerk? 

Opdracht: Na deze 2 weken met elkaar te zijn opgetrokken kun je nu vast met je ogen 

dicht ieders stem herkennen. Hoe klinkt de stem Jezus? Gebruik jouw stem om voor 

Hem te zingen. 
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Dag 15; Maandag 14 augustus 

 

Programma 

03.00   Vertrek naar vliegveld Delhi 

06.15-10.30 Vliegen van Delhi naar Istanbul, vlucht TK717 

11.35-13.55 Vliegen van Istanbul naar Brussel, vlucht TK1943 

Met de bus naar Zevenbergen, ontmoeting bij de Noordhavenkerk. 

 

Johannes 10:1-21 

Jezus laat de mensen niet aan hun lot over. Hij is een Rabbi, een meester. Hij legt uit. 

Hij zegt: (:9) ‘Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered 

worden.’ (:10) ‘Ik ben gekomen om hun het leven te geven.’ (:11) ‘Ik ben de goede 

herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.’ (:14,15) ‘Ik ben de goede 

herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij.. Ik geef mijn leven voor de 

schapen.’ 

En vers 18: ‘Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en 

om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb 

gekregen.’ 

In beeldtaal vertelt Jezus wie hij is en wat hij komt doen. Net als er de hele dag 

gebeurde, zodra Jezus iets vertelt roept het weerstand en tegelijk geloof op. Helder is 

hij: ik kom om voor mensen te sterven. En ik ben vrij om weer op te staan. Ik leef, Ik 

ben vrij. 

 

Om verder te lezen: Het Paasevangelie: Johannes 19:16b-20:18 

Vraag: Wat heeft de gelijkenis van Jezus over de goede Herder met Pasen te maken? 

Opdracht: Maak een wandeling, nu je weer thuis bent, door je eigen straat. Kijk om je 

heen. Dit is de plek waar jij mag leven. Denk eens na over welke opdracht jij van God 

hebt gekregen? Hoe kun jij op deze plek voor Hem leven? Wat neem je uit deze twee 

weken mee op je weg de komende tijd? 
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Lees je bijbel bid elke dag 

Lees je Bijbel bidt elke dag 
bidt elke dag, bidt elke dag 
Lees je Bijbel bidt elke dag 
Dat je groeien mag 
Dat je groeien mag 
Dat je groeien mag 
Lees je Bijbel bidt elke dag 
Dat je groeien mag 
  
Read your bible pray every day 
pray every day, pray every day 
Read your bible pray every day 
if you want to grow 
if you want to grow 
if you want to grow 
Read your bible pray every day 
if you want to grow 

Ik stel mijn vertrouwen  

'k stel mijn vertrouwen  
op de heer, mijn god. 
want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
'k zie naar hem op en 'k weet:  
Hij is mij steeds nabij. 

Opw. 32: Dit is de dag 

Dit is de dag, (2x) 
die de Heer ons geeft. (2x) 
Weest daarom blij (2x) 
en zingt verheugd. (2x) 
 
Dit is de dag die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij en zingt verheugd. 
Dit is de dag, dit is de dag, 
die de Heer ons geeft. 

Psalm 42: Als een hert dat verlangt naar 

water 

Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 

Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

Psalm 42: As the deer panteth for the water 

As the deer panteth for the water 
So my soul longeth after thee 
Thou alone are my heart's desire 
And I long to worship thee 
Thou alone are my strength, my shield 
To Thee alone may my spirit yield 
Thou alone are my heart's desire 
And I long to worship thee 
 
Thou art my friend and you are my brother 
Even though Thou are a king 
I love Thee more than any other 
So much more than anything 
Thou alone are my strength, my shield 
To Thee alone may my spirit yield 
Thou alone are my heart's desire 
And I long to worship thee 
 
I love Thee more than gold or silver, 
only Thou can satisfy. 
Thou alone are the real joy giver 
and the apple of my eye. 
Thou alone are my strength, my shield 
To Thee alone may my spirit yield 
Thou alone are my heart's desire 
And I long to worship Thee 

Psalm 63: 2 

Uw liefde is het hoogste goed 
dat U, o God, mij hebt gegeven, 
uw trouw is beter dan het leven, 
U bent het die mij juichen doet. 
Ik wil U prijzen al mijn dagen, 
waartoe uw goedheid mij bewoog, 
mijn handen hef ik naar omhoog, 
om heel mijn hart U op te dragen. 

Psalm 63: 2 (Engels) 

Your steadfast love is better far 
than life itself, O God my Saviour. 
Your faithfulness will never waver; 
my lips your praises will declare. 
With joyful singing I will bless you 
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and all my life your love proclaim. 
With hands uplifted in your name, 
I will in thankful prayer address you.  

Psalm 103: Prijs de Heer, mijn ziel 

Prijs de Heer, mijn ziel, 
en prijs zijn heil'ge Naam. 
Prijs de Heer, mijn ziel; 
die mij het leven geeft. 
Psalm 103: Bless the Lord, my soul 
Bless the Lord, my soul 
And bless God's holy name 
Bless the Lord, my soul 
Who leads me into life 

Psalm 121: 1-4 

Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp 
vandaan? 
Mijn hulp is van mijn HERE, die 
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet 
slapen. 
 
Uw wankle voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert 
niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls wachter 
wezen. 
 
De HEER brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht houdt Hij voor u de 
wacht. 
uw schaduw aan uw rechterhand: 
de zon zal U niet schaden, de maan doet niets 
ten kwade. 
 
De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u 
hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid 
bewaren. 

Psalm 121: 1-4  Engels 

I lift my eyes unto the hills 
From where will help appear? Who will relieve 
my fear? 

The LORD his promises fulfils – 
he who made earth and heaven; his help is 
freely given. 
 
He will not let you slip or fall, 
for he is at your side; support he will provide. 
The keeper of all Israel 
will guide and guard you ever; he sleeps or 
slumbers never. 
 
He is your shelter on the way, 
the shade at your right hand in dry and barren 
land. 
The moon by night, the sun by day 
will never harm or hurt you; the LORD will not 
desert you. 
 
All evil strikes at you in vain; 
the LORD will keep your life secure in woes 
and strife. 
When you go out, when you come in, 
the LORD will fail you never but keep you safe 
forever. 

Opw, 136: Abba vader 

Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 
Abba, Vader, laat mij zijn  
slechts van U alleen, 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 

Opw, 136: Abba Father 

Abba Father, let me be 
Yours and Yours alone. 
May my will forever be 
Ever more Your own. 
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Never let my heart grow cold, 
Never let me go. 
Abba Father, let me be 
Yours and Yours alone. 
 

Opw. 167. Samen in de naam van Jezus 

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 
Het is uw Geest die mij doet zeggen 
Jezus Christus is de Heer 

Opw. 389: Create in me a clean heart  

Create in me a clean heart O God 
and renew right spirit within me  
Create in me a clean heart O God and renew 
right spirit within me 
Cast me not away from Thy presence O Lord 
Take not Thy Holy Spirit from me   
Restore unto me the joy of Thy salvation  
And renew a right Spirit within me 

Opw. 431: Juich voor de Heer 

mijn Jezus mijn Redder,  
Heer er is niemand als U. 
laat elk moment, al wat ik denk, 
vol zijn van Uw liefde Heer. 
 
mijn Schuilplaats mijn Trooster, 
veilige toren van kracht. 
adem en stem, al wat ik ben, 
brengen U voordurend eer. 
 
juich voor de Heer heel de aarde wees blij 
zing voor de Koning en Zijn heerschappij 
bergen aanbidden de zee juicht mee  
bij het horen van Uw Naam. 
 
U wil ik prijzen voordat wat U schiep 
mijn leven lang loven want U heb ik lief 
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 
 
(refrein.) 
mijn Jezus mijn Redder  
Heer er is niemand als u  
laat elk moment al wat ik denk  
vol zijn van Uw liefde Heer. 
 
mijn Schuilplaats mijn Trooster  
veilige toren van kracht 
adem en stem al wat ik ben  
brengen U voordurend eer.  
 
juich voor de Heer heel de aarde wees blij zing 
van de Koning en Zijn heerschappij bergen 
aanbidden de zee juicht mee  
bij het horen van Uw naam. 
 
U wil ik prijzen voordat wat U schiep  
mijn leven lang loven want U heb ik lief niets is 
zo goed als een leven heel dicht bij U. 
 
juich voor de Heer heel de aarde wees blij zing 
van de Koning en Zijn heerschappij bergen aan 
bidden de zee juicht mee bij het horen van Uw 
naam.  
 
U wil ik prijzen voordat wat U schiep  
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mijn leven lang loven want U heb ik lief niets is 
zo goed als een leven heel dicht bij U. 

Opw. 431: Shout to the Lord 

My Jesus, my Saviour 
Lord there is none like You 
All of my days I want to praise 
The wonders of Your mighty love 
 
My comfort, my shelter 
Tower of refuge and strength 
Let every breath, all that I am 
Never cease to worship You 
 
Shout to the Lord all the Earth, let us sing 
Power and majesty, praise to the King 
Mountains bow down and the seas will roar 
At the sound of Your name 
 
I sing for joy at the work of Your hand 
Forever I'll love You, forever I'll stand 
Nothing compares to the promise I have 
In You 
 
My Jesus, my Saviour 
Lord there is none like You 
All of my days I want to praise 
The wonders of Your mighty love 
 
You're my comfort 
(My comfort) 
And my shelter 
(My shelter) 
You're my tower of refuge and strength 
Let every breath, all that I am 
Never cease to worship You 
 
Shout to the Lord all the Earth, let us sing 
Power and majesty, praise to the King 
Mountains bow down and the seas will roar 
At the sound of Your name 
 
I sing for joy at the work of Your hand 
Forever I'll love You, forever I'll stand 
Nothing compares to the promise I have 
In You 
 

Oh shout to the Lord all the Earth, let us sing 
Power and majesty, praise to the King 
Mountains bow down and the seas will roar 
At the sound of Your name 
 
I sing for joy at the work of Your hand 
Forever I'll love You, forever I'll stand 
Nothing compares to the promise I have 
In You 

Opw. 544: Meer dan rijkdom 

Meer dan rijkdom, meer dan macht 
meer dan schoonheid van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid die deze wereld kent 
is het waard te weten wie U bent. 
 
Meer dan zilver, meer dan goud, 
meer dan schatten door iemand ooit 
aanschouwd, 
meer dan dat, zo eindeloos veel meer 
was de prijs die U betaalde Heer. 
 
In een graf verborgen door een steen, 
toen U zich gaf, verworpen en alleen, 
als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan 
ooit. 
 
Meer dan rijkdom, meer dan macht 
meer dan schoonheid van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid die deze wereld kent 
is het waard te weten wie U bent. 
 
Meer dan zilver, meer dan goud, 
meer dan schatten door iemand ooit 
aanschouwd, 
meer dan dat, zo eindeloos veel meer 
was de prijs die U betaalde Heer. 
 
In een graf verborgen door een steen, 
toen U zich gaf, verworpen en alleen, 
als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan 
ooit. 
 
In een graf verborgen door een steen, 
toen U zich gaf, verworpen en alleen, 
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als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan 
ooit. 
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan 
ooit. 

Opw. 544: Above all  

Above all powers 
Above all kings 
Above all nature 
And all created things 
Above all wisdom 
And all the ways of man 
You were here 
Before the world began 
 
Above all kingdoms 
Above all thrones 
Above all wonders 
The world has ever known 
Above all wealth 
And treasures of the earth 
There's no way to measure 
What You're worth 
 
Crucified 
Laid behind a stone 
You lived to die 
Rejected and alone 
Like a rose 
Trampled on the ground 
You took the fall 
And thought of me 
Above all 

Opw. 575: Jezus alleen 

Jezus alleen, ik bouw op Hem  
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.  
Door stormen heen hoor ik zijn stem,  
dwars door het duister van de nacht. 
Zijn woord van liefde dat mij sust  
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament;  
dankzij zijn liefde leef ik nu. 
  
Jezus alleen werd mens als wij;  
klein als een kind, in kwetsbaarheid.  
Oneindig veel hield Hij van mij,  

leed om mijn ongerechtigheid. 
En door zijn offer werd ik vrij,  
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,  
ontnam de dood zijn heerschappij;  
dankzij zijn sterven leef ik nu. 
  
Daar in het graf, in dood gehuld,  
leek al zijn macht tenietgedaan.  
Maar, o die dag, dat werd vervuld:  
Jezus, de Heer is opgestaan! 
Sinds Hij verrees in heerlijkheid  
ben ik van vloek en schuld bevrijd.  
Ik leef in Hem en Hij in mij;  
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 
 
Geen levensangst, geen stervensnood;  
dat is de kracht, waar ik in sta.  
Van eerste stap tot aan de dood  
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
Geen duivels plan of aards bestaan  
kan mij ooit roven uit zijn hand.  
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;  
in die verwachting houd ik stand. 

Opw. 575: In Christ alone 

In Christ alone my hope is found, 
He is my light, my strength, my song; 
this Cornerstone, this solid Ground, 
firm through the fiercest drought and storm. 
What heights of love, what depths of peace, 
when fears are stilled, when strivings cease! 
My Comforter, my All in All, 
here in the love of Christ I stand. 
 
In Christ alone! who took on flesh 
Fulness of God in helpless babe! 
This gift of love and righteousness 
Scorned by the ones he came to save: 
Till on that cross as Jesus died, 
The wrath of God was satisfied - 
For every sin on Him was laid; 
Here in the death of Christ I live. 
 
There in the ground His body lay 
Light of the world by darkness slain: 
Then bursting forth in glorious Day 
Up from the grave he rose again! 
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And as He stands in victory 
Sin's curse has lost its grip on me, 
For I am His and He is mine - 
Bought with the precious blood of Christ. 
 
No guilt in life, no fear in death, 
This is the power of Christ in me; 
From life's first cry to final breath. 
Jesus commands my destiny. 
No power of hell, no scheme of man, 
Can ever pluck me from His hand; 
Till He returns or calls me home, 
Here in the power of Christ I'll stand. 

Opw. 595: Here I am to worship you 

Light of the world, You step down into 
darkness. 
Open my eyes let me see. 
Beauty that made this heart adore you 
Hope of a life spent with you. 
 
Here I am to worship, 
Here I am to bow down, 
Here I am to say that you're my God, 
You're altogether lovely, 
Altogether worthy, 
Altogether wonderful to me, my love. 
 
King of all days, 
So highly exalted 
Glorious in heaven above. 
Humbly you came to the earth you created. 
All for love's sake became poor. 
 
So, here I am to worship, 
Here I am to bow down, 
Here I am to say that you're my God, 
You're altogether lovely, 
Altogether worthy, 
Altogether wonderful to me. 
 
I'll never know how much it cost 
To see my sin upon that cross. 
And I'll never know how much it cost 
To see my sin upon that cross. 
 
I'll never know how much it cost 

To see my sin upon that cross. 
I'll never know how much it cost 
To see my sin upon that cross. 
 
Here I am to worship, 
Here I am to bow down, 
Here I am to say that you're my God. 
You're altogether lovely, 
Altogether worthy, 
Altogether wonderful to me. 
 
So, here I am to worship, 
Here I am to bow down, 
Here I am to say that you're my God. 
You're altogether lovely, 
Altogether worthy, 
Altogether wonderful to me. 

Opw. 609: U bent heilig 

(Man) (Vrouw)  
U bent heilig - U bent heilig 
U bent machtig - U bent machtig 
U bent waardig - U bent waardig 
Eer en ontzag - Eer en ontzag 
 
Ik wil volgen - Ik wil volgen 
Ik wil luist'ren - Ik wil luist'ren 
Van U houden - Van U houden 
Iedere dag - Iedere dag 
 
(Refrein) 
(man) (vrouw) 
Ik wil zingen - U die koning bent 
En juichen - en de hoogste Heer 
In aanbidding - U de machtige 
mij buigen - Kwam op aarde neer 
U de Heer - Als Emannuel 
aller Here - God zal met ons zijn  
U mijn God - Als het Lam van God 
Wil ik eren - Zo volmaakt en rein 
Ik wil zingen - U die leven geeft  
En juichen - Mij bevrijding bracht 
In aanbidding - En voor eeuwig leeft 
mij buigen - U hebt alle macht 
U de Heer - U de Alfa, Omega  
aller Here - Eens zal ik U zien 
U mijn God - U mijn Meester, Messias, 
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Wil ik eren - Verlosser en Vriend  
 
(man + vrouw)  
U bent mijn Vredevorst, en ik leef alleen voor 
U. 
U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor 
U. 

Opw. 609: You are holy 

You are holy (you are holy)  
You are mighty (you are mighty)  
You are worthy (you are worthy)  
Worthy of praise (worthy of praise)  
 
I will follow (I will follow)  
I will listen (I will listen)  
I will love you (I will love You)  
All of my days (all of my days)  
 
[Chorus (men):] 
I will sing to, and worship  
The King who is worthy  
I will love and adore Him  
And I will bow down before Him  
 
I will sing to, and worship  
The King who is worthy  
I will love and adore Him  
And I will bow down before Him  
 
[Chorus (women):] 
You are lord of lords  
You are king of kings  
You are mighty god  
Lord of everything  
 
You're Emmanuel  
You're the great I am  
You're the prince of peace  
Who is the lamb  
 
You're the living God 
You're my saving grace  
You will reign forever  
You are ancient of days  
 
You are alpha, omega 

Beginning and end  
You're my savior, messiah, 
Redeemer and friend  
 
You are my prince of peace, and I will live my 
life for you. 

Opw. 621: U bent mijn anker 

U bent mijn Anker, 
mijn Licht en mijn Bevrijder. 
U bent mijn Vesting, 
dus vrees ik geen kwaad. 
 
Want al keert de vijand zich tegen mij, 
in Uw schuilplaats mag ik toch veilig zijn. 
Als ik roep, dan bent U nabij. 
U tilt mij hoog op een rots, 
ik zing en juich voor U. 
 
En ding wil ik vragen, Heer, 
met heel mijn hart, 
dat ik in Uw huis mag zijn 
iedere dag 
en rustend aan Uw vaderhart 
Uw liefde bewonderen mag. 
 
Leer mij Uw weg, Heer 
en effen al mijn paden. 
Laat mij niet los, Heer, 
mijn hoop is op U. 
 
'k Wil Uw goedheid zien 
op mijn levenspad 
en Uw leiding zoeken bij elke stap. 
Als mijn hart zegt: "Ga naar Hem toe", 
dan wacht ik op U 
bij alles wat ik doe. 

Opw. 638: Prijs Adonai 

Wie is als Hij? 
de Leeuw maar ook het Lam, 
gezeten op de troon. 
Bergen buigen neer, 
de zee verheft haar stem 
voor de allerhoogste Heer. 
 
Prijs Adonai, 
wanneer de zon opkomt 
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totdat ze ondergaat. 
Prijs Adonai, 
alle naties van de aard' 
alle heiligen; aanbid Hem. 

Opw. 638: Praise Adonai 

Who is like Him 
The Lion and the Lamb 
Seated on the throne 
Mountains bow down 
Every ocean roars to the Lord of hosts 
 
Praise Adonai 
Fom the rising of the sun 
'Til the and of every day 
Praise Adonai 
All the nations of the earth 
All the angels and the saints 
Sing Praise! 

Opw. 640: Mijn hulp is van U, Heer 

 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
 
Mijn hulp is van U, Heer, 
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
 
U bent mijn beschermer 
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren 
door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw, 
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven; 
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 
 
Mijn hulp is van U, Heer. 
O, van U! 

Opw. 710: Gebed om zegen 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
  
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
  
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
  
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

Opw. 715: Wat houd ik van uw huis 

Wat hou ik van Uw huis 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, 
zo'n blijvende schreeuw om de Levende God. 
 
Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo'n blijvende kans om te zingen voor U. 
 
Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan zij van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in Zijn heilige stad. 
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Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dicht bij U 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 
 
De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven 
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de Hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
 
Wat hou ik van Uw huis! 

Opw. 717: Stil mijn ziel, wees stil 

Stil mijn ziel wees stil, 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds 
Hij is er bij, 
in je beproevingen en zorgen. 
 
God U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen 
 
Stil mijn ziel wees stil 
en dwaal niet af  
dwars door het dal zal Hij je leiden 
stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding 
 
God U bent mijn God... 
 
Stil mijn ziel wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft 
wacht wacht op de Heer 
de zwartste nacht  
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 
 

2x 
God U bent mijn God... 
Ik rust in U alleen. 

Opw. 717: Still my soul, be still 

 “Still my soul be still  
And do not fear  
Though winds of change may rage tomorrow 
God is at your side  
No longer dread  
The fires of unexpected sorrow  
 
God You are my God  
And I will trust in You and not be shaken  
Lord of peace renew  
A steadfast spirit within me  
To rest in You alone  
 
Still my soul be still  
Do not be moved  
By lesser lights and fleeting shadows  
Hold onto His ways  
With shield of faith  
Against temptations flaming arrows  
 
Still my soul be still  
Do not forsake  
The Truth you learned in the beginning  
Wait upon the Lord  
And hope will rise As stars appear when day is 
dimming ” 

Opw. 733: tienduizend redenen  

De zon komt op, maakt de morgen 
wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige 
Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw 
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liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is 
zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven 
zingen; 
tienduizend redenen tot 
dankbaarheid. 
 
(Refrein) 
 
En op die dag, als mijn kracht 
vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven 
zingen; 
tienduizend jaar en tot in 
eeuwigheid. 
 
(Refrein 2x) 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
(Refrein 2x) 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 

Opw. 733: ten thousand reasons  

Bless the Lord, O my soul 
O my soul 
Worship His holy name 
Sing like never before 
O my soul 
I'll worship Your holy name 
 
The sun comes up, it's a new day dawning 
It's time to sing Your song again 
Whatever may pass, and whatever lies before 
me 
Let me be singing when the evening comes 
 
Bless the Lord, O my soul 
O my soul 
Worship His holy name 
Sing like never before 
O my soul 

I'll worship Your holy name 
 
You're rich in love, and You're slow to anger 
Your name is great, and Your heart is kind 
For all Your goodness I will keep on singing 
Ten thousand reasons for my heart to find 
 
Bless the Lord, O my soul 
O my soul 
Worship His holy name 
Sing like never before 
O my soul 
I'll worship Your holy name 
 
And on that day when my strength is failing 
The end draws near and my time has come 
Still my soul will sing Your praise unending 
Ten thousand years and then forevermore 
 
Bless the Lord, O my soul 
O my soul 
Worship His holy name 
Sing like never before 
O my soul 
I'll worship Your holy name 
 
Jesus, I'll worship Your holy name 
Lord, I'll worship Your holy name 
 
Sing like never before 
O my soul 
I'll worship Your holy name 
Jesus, I'll worship Your holy name 
I'll worship Your holy name 

Opw. 789: Oceans 

You call me out upon the waters 
The great unknown where feet may fail 
And there I find You in the mystery 
In oceans deep 
My faith will stand 
 
And I will call upon Your name 
And keep my eyes above the waves 
When oceans rise 
My soul will rest in Your embrace 
For I am Yours and You are mine 
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Your grace abounds in deepest waters 
Your sovereign hand 
Will be my guide 
Where feet may fail and fear surrounds me 
You've never failed and You won't start now 
 
So I will call upon Your name 
And keep my eyes above the waves 
When oceans rise 
My soul will rest in Your embrace 
For I am Yours and You are mine 
 
[6x] 
Spirit lead me where my trust is without 
borders 
Let me walk upon the waters 
Wherever You would call me 
Take me deeper than my feet could ever 
wander 
And my faith will be made stronger 
In the presence of my Savior 
 
Oh, Jesus, you're my God! 
 
I will call upon Your name 
Keep my eyes above the waves 
My soul will rest in Your embrace 
I am Yours and You are mine 

Sovereign over us 

There is strength within the sorrow 
There is beauty in our tears 
And You meet us in our mourning 
With a love that casts out fear 
You are working in our waiting 
You're sanctifying us 
When beyond our understanding 
You're teaching us to trust 
 
Your plans are still to prosper 
You have not forgotten us 
You're with us in the fire and the flood 
You're faithful forever 
Perfect in love 
You are sovereign over us 
 

You are wisdom unimagined 
Who could understand Your ways 
Reigning high above the Heavens 
Reaching down in endless grace 
You're the lifter of the lowly 
Compassionate and kind 
You surround and You uphold me 
And Your promises are my delight 
 
Your plans are still to prosper 
You have not forgotten us 
You're with us in the fire and the flood 
You're faithful forever 
Perfect in love 
You are sovereign over us 
[x2] 
 
Even what the enemy means for evil 
You turn it for our good 
You turn it for our good and for Your glory 
Even in the valley, You are faithful 
You're working for our good 
You're working for our good and for Your glory 
[x2] 
 
Your plans are still to prosper 
You have not forgotten us 
You're with us in the fire and the flood 
You're faithful forever 
Perfect in love 
You are sovereign over us 
[x2] 
 
You're faithful forever 
Perfect in love 
You are sovereign over us  

No longer slaves 

You unravel me with a melody 
You surround me with a song 
Of deliverance from my enemies 
'Til all my fears are gone 
 
[2x] 
I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 
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From my mother's womb 
You have chosen me 
Love has called my name 
I've been born again into your family 
Your blood flows through my veins 
 
[4x] 
I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 
 
I am surrounded 
By the arms of the father 
I am surrounded 
By songs of deliverance 
 
We've been liberated 
From our bondage 
We're the sons and the daughters 
Let us sing our freedom 
 
[2x] 
You split the sea 
So I could walk right through it 
My fears were drowned in perfect love 
You rescued me 
And I will stand and sing 
I am a child of God. 
 
Yes, I am 
I am a child of God 
I am a child of God 
Yes, I am 
I am a child of God 
Full of faith 
Yes, I am a child of God 
I am a child of God 
 
[3x] 
I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God  

God be with you till we meet again 

God be with you till we meet again; 
By His counsels guide, uphold you, 
With His sheep securely fold you; 
God be with you till we meet again. 
 

God be with you till we meet again; 
When life's perils thick confound you; 
Put His arms unfailing round you; 
God be with you till we meet again. 
 
God be with you till we meet again; 
Neath His wings protecting hide you; 
Daily manna still provide you; 
God be with you till we meet again. 
 

Bless the Lord, my soul 
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Wait for the Lord 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

 

 

 

 


