
Ps. 22a: 1, 8 

1. Waarom hebt U mij verlaten? God, mijn God, ik schreeuw om hulp. 

Hebt U mij alleen gelaten? Dag en nacht roep ik om rust. 

Waar is redding, waar is antwoord? Waar de stilte, die ik zoek? 

Toch bent U de heilge God, die op Isrels zangen zetelt. 

Op U bouwde ’t voorgeslacht, dat U redde uit zijn nacht. 

 

2. HEER, ik zal uw naam vermelden midden in de broederkring. 

Daar bewijs ik eer en hulde aan mijn God, die ik bezing. 

U, gemeente, loof de HERE. Israël, toon diep ontzag. 

Zie hoe Hij de armen acht. Hij ziet om naar hun ellende, 

gaat niet aan een mens voorbij, maar beantwoordt hulpgeschrei. 

 

Lied 443: 1-6 

1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

 

 

2. Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan. 

 

4. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 

5. O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 

6. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.  

Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 


