
Laat de Heer je vreugde blijven. 
 
                G                                D  
Laat de Heer je vreugde blijven, 
              C                           G 
echte blijdschap is bij Hem, 
                           G                        D 
wees steeds vriendelijk en open, 
                C                          D 
als een blijk van wie je bent. 
                                      G                                  D 
Want de Heer is nabij, als wij tot Hem bidden, 
                                                                         G 
is Hij heel dichtbij, geef Hem dank en eer. 
                                      G                                  D 
Want de Heer is nabij, Hij is in ons midden, 
                                                                  G 
in elk open hart, daalt Zijn vrede neer. 
 
                G                        D  
Maak je niet onnodig zorgen, 
              C                           G 
leg je wensen bij God neer, 
               G                                D 
richt je aandacht naar het goede,  
             C                          D 
al wat zuiver is, vol eer. 
 
                                      G                                  D 
Want de Heer is nabij, als wij tot Hem bidden, 
                                                                         G 
is Hij heel dichtbij, geef Hem dank en eer. 
                                      G                                  D 
Want de Heer is nabij, Hij is in ons midden, 
                                                                G 
in elk open hart, daalt Zijn vrede neer. 
         Em                                       Am                           D 
De vrede van God, die verstand te boven gaat, 
         Em                                       Am                           D 
die in Jezus ons hart en gedachten bewaart. 
 
Ja, de Heer is nabij..... 
 
 
 
 
Filip Leenman 2007,  naar Fil. 4:4  Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5  Laat 
iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 
6  Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 
7  Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 8  

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat 
rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is 
en lof verdient. 9  Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, 
en de God van de vrede zal met u zijn.  


