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Hij weet raad 
Als het zo onmoog’lijk is,
u niet weet hoe God te vinden
en uw ziel in diep gemis
raad en sterkte zoekt bij vrinden,
maar ook zij geen hulpe biên,
waarheen zult u dan toch vliên?

Arme zoeker, weet u ’t niet?
Als ’t onmoog’lijk is bij mensen
en je nergens uitkomst ziet,
mag je ’t ál van Jezus wensen.
Vlucht tot Hem, want Hij weet raad,
als uw eigen hoop vergaat.

Hoor Zijn vriendelijke stem.
Ga tot Jezus met uw noden.
Wie zijn zorgen bracht bij Hem,
heeft Hij steeds Zijn hulp geboden.
Hij alleen, ja, Hij weet raad,
als al d’ eigen hoop vergaat.
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Vrucht dragen
Wat zou ik, Heer’, graag vruchten willen dragen.
Voor al Uw liefde wil ik U behagen.
Maar steeds ervaar ik tot mijn groot verdriet:
Geen enk’le vrucht uit mij, ik vind ze niet.

Al wat ik doen wil is bevlekt met zonden.
U zegt: “Uw vrucht wordt slechts uit Mij gevonden.”
Dat deze wetenschap mij tot U drijft,
opdat de rank in U, de Wijnstok, blijft.

Een rank die in de wijnstok blijft zal bloeien.
Zeer schone vruchten zullen daaraan groeien.
U bent de wáre Wijnstok, zuiver, rein.
Laat mij als rank in U geworteld zijn.

Want zo alleen kan ik mijn God behagen.
Doe mij uit U, Heer’ Jezus, vruchten dragen
en reinig mij, dan groeien er nog meer.
Zo zal mijn leven zijn tot Vaders eer.

Uit Johannes 15


