
Wees niet bevreesd,  
 Want Ik ben met u 

 
 
  

@mijngeloofsreis 



 
 
 
 
 
Woord vooraf: 
 
Dit boekje is een boekje vol van hoop. 
Een boekje dat je af en toe kan doorbladeren, op momenten wanneer je die hoop nodig hebt. 
Niet de hoop van mensen woorden, maar de hoop gebaseerd op Gods woorden. 
Op Zijn beloften. 
Dit boekje is overigens niet om i.p.v. de Bijbel te lezen, maar om naast de Bijbel te lezen. 
De Bijbel is waarin God tot jou spreekt, Zijn Boek, voor jou persoonlijk. 
Dus ik zou zeggen, open jouw Bijbel, en lees daarna dit boekje. 
 
Lieve groet, 
Hanne-José Huisbrink  

@mijngeloofsreis 



  

 
 
 
God is ons een toevlucht en kracht; 
Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.  
Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats 
en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën.  
Laat haar water bruisen, laat het schuimen, 
laat de bergen beven door haar onstuimigheid.  
De beekjes van de rivier verblijden de stad van God, 
het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste.  
God is in haar midden, zij zal niet wankelen; 
God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. 
 
 
PSALM 46:1-6 



 
  

EEN WEG NAAR U 
 
Al maken duizend vragen me bang 
en stamel ik, op zoek naar woorden.  
Al zucht mijn hart al veel te lang, 
mijn God zal mijn gebeden horen.  
 
Al is de hemel zwijgzaam en stil, 
U geeft me kracht om vol te houden.  
Als tijd alleen mijn pijn niet heelt, 
dan nog blijf ik op U vertrouwen.  
 
In het donkerst van de nacht 
leert U mijn ziel te zingen.  
U geeft wonderlijke kracht 
en vrede diep van binnen.  
Ook in mijn verdriet 
vindt mijn lied een weg naar U.  
 



 
  

  
De HEERE is mijn Herder 
 
Een psalm van David.  
De HEERE is mijn Herder, 
mij ontbreekt niets.  
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, 
Hei leidt mij zachtjes naar stille wateren.  
Hij verkwikt mijn ziel, 
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, 
omwille van Zijn Naam.  
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, 
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; 
Uw stok en Uw staf, 
die vertroosten mij.  
U maakt voor mij de tafel gereed 
voor de ogen van mijn tegenstanders; 
U zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over.  
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen 
al de dagen van mijn leven.  
Ik zal in het huis van de HEERE blijven 
tot in lengte van dagen.  
 
PSALM 23 



 
  

HIJ 
 
Hij, 
Die het water 
en de wind 
regeert, 
heeft ook  
de stormen 
van jouw leven 
in Zijn hand.  



 
  

De HEERE van de legermachten is met ons; 
de God van Jakob is voor ons een veilige vesting.  
Komt, zie de daden van de HEERE, 
Die verwoestingen op de aarde aanricht; 
Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, 
de boog breekt en de speer in stukken slaat, 
de wagens met vuur verbrandt.  
Geef het op en weet dat Ik God ben; 
Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken, 
Ik zal geroemd worden op de aarde.  
De HEERE van de legermachten is met ons; 
de God van Jakob is voor ons een veilige vesting. 
 
PSALM 46:8-12 



 
  

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! 
 



 
  

Een psalm van David.  
De HEERE is mijn licht en mijn heil, 
voor wie zou ik vrezen? 
De HEERE is mijn levenskracht, 
voor wie zou ik angst hebben? 
 
PSALM 27:1-2 



 
  

LIGT ONDER DE HORIZON 
 
De zon ging in een zee van goud en roze onder 
en ‘k dacht verdrietig: nu is ’t allemaal gedaan, 
het duurt nog uren, voordat ze weer op zal gaan - 
En toen, opeens, zag ik het lichte kleurenwonder! 
 
Al was de zon gedaald onder de horizon, 
de wolken kregen onbeschrijflijk mooie kleuren: 
oranje-rood en geel en paars. Ik zàg ’t gebeuren 
dat iedere minuut de lucht aan schoonheid won.  
 
Zó zag ik in mijn leven soms de zon verdwijnen, 
en ik was bang, dat nu de zwarte nacht begon; 
maar uit een brond van licht, onder de horizon, 
zag ik de kleuren van de regenboog verschijnen.  
 
 

- Nel Benschop 



 
  

Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, 
want mijn ziel heeft tot U de toevlucht genomen; 
ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels, 
totdat de rampen voorbij zijn gegaan.  
Ik roep tot God, de Allerhoogste, 
tot God, Die Zijn werk aan mij voltooien zal.  
Hij zal hulp zenden uit de hemel en mij verlossen, 
Hij zal te schande maken wie mij wil opslokken.  
God zal Zijn goedertierenheid en Zijn trouw zenden. 
 
PSALM 57:2-4 



 
  

Komt dit woord niet als een zachte regenbui, 
die de woede der vlammen tot bedaring brengt? 
God heeft mij uitgekozen.  
Armoede kan mijn huis treffen,  
maar God is al in het huis en Hij heeft mij verkozen 
Ziekte kan binnenkomen, 
maar ik heb al een balsem – God heeft mij verkozen.  
Wat me ook overkomt in dit tranendal, 
ik weet dat Hij mij verkozen heeft.  
Wees niet bevreesd, christen, 
Jezus is met u.  
In alle hitte der verdrukking 
is Zijn tegenwoordigheid zowel uw troost als uw veiligheid.  
Hij laat nooit iemand alleen, 
die Hij als uitgekozen heeft 
en tot de Zijne gemaakt.  
 

- Charles Haddon Spurgeon 



 
  

 
Laat uw hart niet in beroering raken; 
u gelooft in God, 
geloof ook in Mij. 
 
JOHANNES 14:1 



 
  

 
HEER UW LICHT EN UW LIEFDE SCHIJNEN 
 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
Waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
Kom, Jezus kom, 
Vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
Heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
Dat het licht overwint. 
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
Kom, Jezus kom, 
Vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
Heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
Dat het licht overwint. 
Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
Kom, Jezus kom, 
Vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
Heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
Dat het licht overwint. 
 



 
  

 
Verzamel geen schatten voor u op de aarde, 
waar mot en roest ze verderven, 
en waar dieven inbreken en stelen; 
maar verzamel schatten voor u in de hemel, 
waar geen mot of roest ze verderft, 
en waar dieven niet inbreken of stelen; 
want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. 
De lamp van het lichaam is het oog; 
als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn; 
maar als uw oog kwaadaardig is, 
zal heel uw lichaam duister zijn. 
Als het licht dat in u is, duisternis is, 
hoe groot is dan de duisternis zelf! 
 
 
MATTHEUS 6: 19-23 



 
  

 
TURN YOUR EYES UPON JESUS 
 
O soul, are you weary and troubled? 
No light in the darkness you see? 
There’s light for a look at the Savior, 
And life more abundant and free. 
 
Turn your eyes upon Jesus, 
Look full in His wonderful face, 
And the things of earth will grow strangely dim, 
  In the light of His glory and grace. 
 
Through death into life everlasting 
He passed, and we follow Him there; 
O’er us sin no more hath dominion 
For more than conqu’rors we are! 
His Word shall not fail you, He promised; 
Believe Him and all will be well; 
Then go to a world that is dying, 
His perfect salvation to tell! 
 



 
  

 

Daarom zeg Ik u: 
Wees niet bezorgd over uw leven, 
over wat u eten en wat u drinken zult; 
ook niet over uw lichaam, 
namelijk waarmee u zich kleden zult. 
Is het leven niet meer dan het voedsel 
en het lichaam meer dan de kleding? 
Kijk naar de vogels in de lucht: 
zij zaaien niet en maaien niet, 
en verzamelen niet in schuren; 
uw hemelse Vader voedt ze evenwel; 
gaat u ze niet ver te boven? 
Wie toch van u kan met bezorgd te zijn 
één el aan zijn lengte toevoegen? 
En wat bent u bezorgd over de kleding? 
Kijk naar de lelies in het veld, 
hoe ze groeien; 
ze werken niet en spinnen niet; 
en Ik zeg u dat zelfs Salomo 
in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging 
als één van deze. 
 
 
MATTHEUS 6:25-29 



 
  

 
JEZUS HOOP VAN DE VOLKEN 
 
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop die God ons geeft. 
Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 
U overwon in elke nood, 
U brak de banden 
Van de dood. 
U bent de hoop 
In ons bestaan. 
U bent de rots 
Waarop wij staan. 
U bent het licht 
Waardoor de wereld God kan zien. 
U won van de dood, 
Droeg onze pijn. 
Nu mogen wij 
Dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, 
Levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof... 
 



 
  

 
 
 

Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is 
en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, 
zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? 
Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: 
Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? 
of: Waarmee zullen wij ons kleden? 
Want al deze dingen zoeken de heidenen. 
Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. 
 
 
MATTHEUS 6:30-32 
 
 
 



 
  

 
 
JEZUS OVERWINNAAR 
 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstild door de klank van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
Naam boven alle namen. (3x) 
 



 
  

 

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God 
en Zijn gerechtigheid, 
en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. 
Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, 
want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; 
elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. 
 
 
MATTHEUS 6:33-34 
 



 
  

 
Vele zijn de moeilijkheden 
en ik elke moeilijkheid moeten wij vluchten tot God.  
Wanneer er moeilijkheid is in geldzaken, 
of ten opzichte van onze lichamelijke gezondheid, 
of wanneer onze dierbaren in gevaar zijn, 
of in een of andere zaak die nodig is tot het onderhoud van dit leven, 
dan mag er voor een christen geen enkel ander toevluchtsoord zijn 
dan zijn Zaligmaker, 
dan zijn God.  
 
 

- Augustinus 



 
  

 
Werp al uw zorgen op Hem, 
want Hij zorgt voor u.  
 
1 PETRUS 5:7 



 
  

 
Gods kinderen worden in dit leven  
met veel verzoekingen, moeilijkheden  
en beproevingen geconfronteerd.  
Toch zal de Heere hen in al die wegen  
beschutten en bewaren.  
Want wie God vreest, 
die ontgaat alles.  
Hoe groot is toch Gods goedertierenheid 
over Zijn kinderen, die dit alles 
van Hem ontvangen hebben. 
 

- John Bunyan 



 
  

 
Worden niet twee musjes  
voor een penninkje verkocht? 
En niet een van die zal op de aarde vallen  
buiten uw Vader om.  
En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld.  
Wees dus niet bevreesd, 
u gaat vele musjes te boven.  
 
MATTHEUS 10:29-31 



 
   

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



 
  

 
En zie, Ik ben met u, 
al de dagen, 
tot de voleinding van de wereld.  
 
MATTHEUS 28:20 



 
  

BEULAH LAND 
 
Beulah Land, I'm longing for you 
And some day on thee I'll stand 
There my home shall be eternal 
Beulah Land -- Sweet Beulah Land 
I'm kind of homesick for a country 
To which I've never been before 
No sad goodbyes will there be spoken 
For time won't matter anymore 
 
Beulah Land, I'm longing for you 
And some day on thee I'll stand 
There my home shall be eternal 
Beulah Land -- Sweet Beulah Land 
I'm looking now across the river 
Where my faith will end in sight 
There's just a few more days to labor 
Then I will take my heavenly flight 
Beulah Land, I'm longing for you 
And some day on thee I'll stand 
There my home shall be eternal 
Beulah Land -- Sweet Beulah Land 
 



 
  

 

Wanneer Ik de hemel sluit, 
zodat er geen regen valt, 
of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, 
of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend, 
en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, 
in ootmoed buigt en bidt, 
en zij Mijn aangezicht zoeken, 
en zij zich bekeren van hun slechte wegen, 
dan zal Ík vanuit de hemel horen, 
hun zonden vergeven en hun land genezen. 
 
2 KRONIEKEN 7:13-14 



 
  

 
‘Is there nothing to sing about today? 
Then borrow a song from tomorrow; 
sing of what is yet to be.  
Is this world dreary? 
Then think of the next.’ 
 

- Charles H. Spurgeon 



 
  

 

 
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, 
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. 
Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, 
mijn God, op Wie ik vertrouw! 
Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger, 
van de zeer verderfelijke pest. 
Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, 
onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, 
Zijn trouw is een schild en een pantser. 
U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, 
voor de pijl die overdag aan komt vliegen, 
voor de pest, die in het donker rondgaat, 
voor het verderf dat midden op de dag verwoest. 
 
PSALM 91:1-6 



 
  

U die de Heere vreest, 
leef in de troost die verbonden is aan Zijn hulp, 
Zijn bescherming, 
Zijn steun en Zijn verlossing.  
Maak vrijmoedig gebruik van Hem 
wanneer u in benauwdheid verkeert.  
Vertrouw u onder de schaduw van Zijn vleugelen.  
Zie, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden, 
die de Heere vreest.  
De Heere zal u zegenen uit Sion, 
en u zult het goede van Jeruzalem aanschouwen 
al de dagen uws levens.  
 

- John Bunyan 



 
  

 
Al zullen er duizend vallen aan uw zijde 
en tienduizend aan uw rechterhand – 
bij u zal het onheil niet komen. 
Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, 
u zult de vergelding aan de goddelozen zien. 
Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. 
De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. 
Geen onheil zal u overkomen, 
geen plaag zal uw tent naderen. 
 
PSALM 91:7-10 
 



 
  

 

GOD AND GOD ALONE 
 
God and God alone created all these things we call our own 
From the mighty to the small the Glory in them all is God's and God's 
alone 
God and God alone reveals the truth of all we call unknown 
And the best and worst of man wont change the Master's plan it's 
God's and God's alone 
God and God alone is fit to take the universe's throne 
Let everything that lives reserve it's truest praise for God and God 
alone 
God and God alone will be the joy of our eternal home 
He will be our one desire Our hearts will never tire of God's and God's 
alone 
God and God alone is fit to take the universe's throne 
Let everything that lives reserve it's truest praise for God and God 
alone 
God and God alone is fit to take the universe's throne 
Let everything that lives reserve it's truest praise for God and God 
Let everything that lives reserve it's truest praise for God and God 
alone 
 



 
  

 
Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven 
dat zij u bewaren op al uw wegen. 
Zij zullen u op de handen dragen, 
zodat u uw voet aan geen steen stoot. 
Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, 
zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. 
 
PSALM 91:11:13 
 



 
  

 
In voorspoed dankbaar, 
en in alles wat nog komen gaat: 
Een rotsvast vertrouwen op God 



 
  

 

Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; 
Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam. 
Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, 
in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, 
Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. 
Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, 
Ik zal hem Mijn heil doen zien. 
 
PSALM 91:14-16 
 



 
   
‘The only love that won’t disappoint you 
is one that can’t change, that can’t be lost, 
that is not based on the ups-and-downs 
of life or how well you live. 
 
It is something that not even death 
can take away from you.  
God’s love is the only thing like that.  
 

- Tim Keller 



 
  

 
DE HEERE IS KONING 
 
 
De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed, 
HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht. 
Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen; 
vast staat Uw troon, van oudsher, 
U bent van eeuwigheid. 
De rivieren verheffen, HEERE, 
de rivieren verheffen hun stem, 
de rivieren verheffen hun gebruis. 
De HEERE in de hoogte is machtiger 
dan het bruisen van machtige wateren, 
de machtige golven van de zee. 
Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar; 
de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE, 
tot in lengte van dagen. 
 
PSALM 93 



 
  

‘ Heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen’. 
- Jezus 

 



 
  

 
 

Daniël nam het woord en zei: 
De Naam van God zij geloofd 
van eeuwigheid tot in eeuwigheid, 
want van Hem is de wijsheid en de kracht. 
Hij verandert de tijden en tijdstippen, 
Hij zet koningen af en stelt koningen aan, 
Hij geeft de wijsheid aan wijzen, 
de kennis aan wie verstand hebben. 
Hij openbaart diepe en verborgen dingen, 
Hij weet wat in het duister is, 
want het licht woont bij Hem. 
U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, 
omdat U mij wijsheid en kracht hebt gegeven, 
en mij nu hebt laten weten wat wij van U hebben verzocht, 
want U hebt ons de zaak van de koning laten weten. 
 
DANIEL 2:20-23 



 
 

HOUD VOL 
 
Wij zijn het volk van God 
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar 
Een levenlang te gast 
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar 
Hou vol, Hou vol 
Hij laat niet los 
Het is een zegetocht 
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar 
Maar kijk wij lopen nog 
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna 
Hou vol, Hou vol 
Hij laat niet los 
God is voor ons 
God is naast ons 
God is altijd om ons heen 
Laat maar komen 
Wat hierna komt 
Want Hij laat ons nooit alleen 
En nu wij zijn omringd 
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan 
Nu geven wij niet op 
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan 
 

Hou vol, Hou vol 
Hij laat niet los 

God is voor ons 
God is naast ons 

God is altijd om ons heen 
Laat maar komen 
Wat hierna komt 

Want Hij laat ons nooit alleen 
Hij laat ons nooit alleen 

Hou vol, Hou vol 
Hij laat niet los 

Hou vol, Hou vol 
Hij laat niet los 

Hou vol, Hou vol 
Hij laat niet los 

Hou vol, Hou vol 
Hij laat niet los 

God is voor ons 
God is naast ons 

God is altijd om ons heen 
 

Laat maar komen 
Wat hierna komt 

Want Hij laat ons nooit alleen 
God is voor ons 

God is naast ons 
God is altijd om ons heen 

Laat maar komen 
Wat hierna komt 

Want Hij laat ons nooit alleen 
God laat ons nooit alleen 

 


