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Lied (psalm project) 
psalm 139 
Heer, die mij ziet zoals ik ben,     
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent U mij U weet waar ik ga, 
U volgt mij waar ik zit of sta. 
 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open, ligt alles open, 
ligt alles open voor uw ogen. 
 
U bent mij overal nabij, 
uw ogen waken over mij, 
van toen ik vormloos ben ontstaan, 
U wist hoe het zou verder gaan. 
 
O God hou mij geheel omgeven 
en leid mij op de weg van ’t leven. 
O God hou mij geheel omgeven 
en leid mij op, en leid mij op. 
En leid mij op de weg van ’t leven, 
 
en leid mij op, en leid mij op, 
ja leid mij op de weg van ’t leven. 
 
Astrid Christus wil ons met Zijn Geest leiden naar Zoonschap, naar 
Heerlijkheid; Hij wil dat wij straks delen in Zijn Erfenis. De Heer wil Zijn 
kinderen dolgraag leiden door dit leven hier, maar het gaat erom of wij 
onszelf willen laten leiden. 
 
Ma was een kei in het zich-laten-leiden. Haar leven is voor ons een voorbeeld 
van afhankelijkheid, en overgave aan God en Zijn Woord. En doordat zij zich 
heeft overgegeven aan Hem, kon zij Zijn Kracht ervaren. 
Want het Woord is Levend en Krachtig. Doordat zij zich liet leiden in die 
Waarheid, kon de Trooster haar bemoedigen in moeilijke tijden. 
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Johannes 14 
16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat 
Hij bij u blijve in der eeuwigheid; 17 Namelijk den Geest der Waarheid, Welken 
de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar 
gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn. 18 Ik zal u geen wezen 
laten; Ik kom weder tot u. 19 Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet 
meer zien; maar gij zult Mij zien; want Ik leef, en gij zult leven.  
 
Lied (psalm project) 
psalm 138 
U loof ik, Heer, met heel mijn hart  
in eerbied kniel ik hier voor u neer  
Ja, in de tegenwoordigheid 
van goden wijd ik U mijn zangen 
Naar 't Heiligdom waar U verblijft  
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen 
U zult, o Heere, wijd en zijd 
Uw Heerlijkheid en Trouw bewijzen 
Als ik omringd door tegenspoed 
bezwijken moet, schenkt U mij Leven 
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt 
Uw Rechterhand zal Redding geven 
U Heer bent zo Getrouw en Sterk 
U zult Uw werk voor mij voleinden 
Verlaat niet wat Uw hand begon 
o Levensbron, wil Bijstand zenden 
 
Sylvia Ma loofde en prijsde de Heer graag en veel. 
Zij vertelde dat als zij in de nacht soms wakker lag, dat er dan lofprijzingen in 
haar op kwamen.  
Ma heeft gedurende haar leven hier, haar hoofd opgeheven naar de Hemel; 
om te zoeken naar de dingen die Boven zijn. 
Ze hamerde erop anderen niet te oordelen. 
Ze heeft ons voorgeleefd dat je ‘in je laatste hemd geen zakken hebt’. 
En dat ‘ieder offertje in het koffertje gaat, voor je reis naar het Paradijs’ 
Ze gaf ons mee dat leven voor alleen wereldse zaken, niet zou lonen. 
Ze leerde ons te kijken naar alle Zegeningen. 
Ze heeft zich niet gehecht aan stoffelijke dingen, en kon vrijwel alles missen. 
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Kolossensen 3 
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die Boven zijn, 
waar Christus is, zittende aan de Rechter hand Gods. 
2 Bedenkt de dingen, die Boven zijn, niet die op de aarde zijn.  
 
2 Korinthe 4 
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men 
niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men 
niet ziet, zijn eeuwig. 
 

Lied (psalm project) 
psalm 62 
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,  
van Hem verwacht ik altijd weer  
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.  
Ik wankel niet, want Hij staat vast;  
mijn Toevlucht, als het water wast,  
mijn Rots, mijn enige vertrouwen.  
 
Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,  
Hij immers schenkt mij altijd weer  
Zijn Heil,-op Hem toch kan ik bouwen  
Wankel dan niet, want Hij staat vast,  
Hij is, ook als het onheil wast,  
mijn rots, mijn enige vertrouwen.  
De Heer, Hij is mijn heil, mijn rots,  
mijn naam rust in de schuilplaats Gods.  
O volk, mijn God laat u niet vallen.  
Als je voor Hem je hart uitstort,  
vertrouw dat je gezegend wordt;  
God is een schuilplaats voor ons allen.  
 
Astrid Ma heeft ons vaak gezegd dat zij haar verdriet en zorgen niet had 
kunnen dragen zonder God. Ze heeft Hem nooit iets verweten, maar zich 
gekoesterd in Zijn Liefde. Ze zei letterlijk; ‘Zonder de Bijbel had ik het niet 
gered’.  
Jezus Christus is het Woord van God. Ma zocht Troost en Sterkte bij Hem. 
Door haar geloof in, en vertrouwen op God, wist ze Zijn Schuilplaats te 
vinden. En Hij gaf haar Zijn Rust en innerlijke Vrede. 
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Psalm 119 
114 Gij zijt mijn Schuilplaats en mijn Schild; op Uw Woord heb ik gehoopt.  
 
Petrus 5 
7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.  
 
Lied (remco hakkert) 
Volle verzeek'ring, Jezus is mijn! 
Wat schenkt dat rust 
aan 't volgzaam gemoed. 
In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn, 
wedergeboren door Jezus' bloed. 
 
Refrein: 
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, ) 
in mijne Heiland, Jezus is mijn!     )2x 
 
Voll' onderwerping, Zijn eigendom, 
in Hem te rusten, heerlijk genot. 
't Eigen ik doden, Zijn Wil alleen, 
rijk in mijn Heiland, leven voor God. 
 
Refrein: 
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, ) 
in mijne Heiland, Jezus is mijn!     )2x 
 
Volle verlossing, gans vrij te zijn. 
'k Mag alles leggen in Zijn Hand. 
't Harte naar Boven, 't oog Hemelwaarts; 
zo Jezus volgen naar 't Vaderland. 
 
Refrein: 
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, ) 
in mijne Heiland, Jezus is mijn!     )2x 
 
Volle bewustheid, Hij leeft voor mij, 
dit geeft mij blijvend heerlijk genot! 
'k Mag altijd wand'len aan Jezus' zij. 
'k Mag nu steeds leven voor mijne God. 
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Sylvia Als we geloven in de opgestane Christus, Zoon van God, zijn wij 
wedergeboren. Zijn Geest komt dan in ons wonen. Vanaf dát moment hebben 
wij deel aan Zijn Opstandingsleven. Dat Nieuwe Leven is voor Eeuwig.  
Zo weten wij dat ma niet gestorven is, maar verder leeft bij Hem, en dat een 
weerzien volgt. Op het moment dat zij haar ogen sloot in deze stoffelijke 
wereld, deed zij ze open in de geestelijke wereld. 
 
Johannes 11 
26 En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der 
eeuwigheid. Gelooft gij dat?  
 
Astrid Ma kon zichzelf enorm goed wegcijferen. Zij deed bijna niet anders. Een 
gevleugelde uitspraak van haar; ‘Het is niet erg om de minste te zijn’. 
Ze trad niet op de voorgrond, en kon heel goed zwijgen. 
Het eigen ik doden, dat betekent dat Zijn Leven in ons zou groeien, en ons 
eigen ego kleiner zou worden. 
 
Johannes 3 
30 Hij moet wassen (= groeien), maar ik minder worden. 
 
Lukas 14 
11 Want een iegelijk, die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden; en die 
zichzelven vernedert, zal verhoogd worden.  
 
Lied (kirk franklin) 
When you fall there are angels there to catch you when you fall 
There's a Savior who can hear you when you call, when you call 
When you cry and you cannot figure out the reasons why 
Know that weeping only endures for a night, when you cry 
 
When you fall know that God will never take His love away 
He's Faithful to His people come what may, hear me say 
When you fall 
 
When your heart has been shattered by the storm and torn apart 
And you wonder when will the healing ever start for your heart 
Don't you know that He loves you too much to ever let you go? 
And the storm is there to only help you grow, He loves you so 
When you fall 
 



6 
 

When you fall there are angels there to catch you when you fall 
There's a Savior who can hear you when you call, when you call 
When you cry and you cannot figure out the reasons why 
Know that weeping only endures for a night, when you cry 
 
When you fall know that God will never take His Love away 
He's Faithful to His people come what may, hear me say 
When you fall 
 
Don't you know that He loves you too much to ever let you go? 
And the storm is there to only help you grow 
(Help you grow) 
He loves you so 
(Loves you so) 
When you fall 
When you fall 
When you fall 
 
Romeinen 8 
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of 
benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? 
36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag 
gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.) 
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons 
liefgehad heeft. 
38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch 
overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 
39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen 
scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. 
 
Sylvia God heeft Liefde voor elk van Zijn Schepselen. Hij wil niet dat iemand 
verloren gaat, maar dat iedereen tot bekering komt. Zijn Geest woont in de 
gelovigen. En blijft daar wonen ook al zou de gelovige Hem in de loop der tijd 
aan de kant schuiven, of afwijzen. God blijft getrouw. Het door geloof 
verkregen eeuwige leven, kan geen mens meer ongedaan maken.  
 
2 Timotheüs 2 
Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen.  
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1 Korinthe 3 
13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag (=het oordeel= de 
beoordeling) zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig 
eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. 
14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon 
ontvangen.(de vruchtbare werken die je door de Geest gedaan hebt, zullen 
loon oftewel Erfenis opbrengen) 
15 Zo iemands werk zal verbrand worden (de eigen werken of de werken van 
de Wet), die zal schade lijden (die krijgt geen Erfenis); maar zelf zal hij 
behouden worden, doch alzo als door vuur.(eens een kind van God, altijd een 
kind van God, maar je krijgt dan geen Loon/ Erfenis) 
 
Astrid Liefde is Vrucht van de Geest. En ook al ervaren wij Zijn Liefde niet 
ieder uur, dan nog weten wij, vanuit Zijn Woord, dat de Liefde voor Zijn 
kinderen oneindig groot is. 
 
1 Korinthe 13 
4 De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de 
liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen; 
5 Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet 
verbitterd, zij denkt geen kwaad; 
6 Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de 
waarheid; 
7 Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij 
verdraagt alle dingen. 
8a De liefde vergaat nimmermeer; 
 
Astrid Ma las bovenstaande tekst uit 1 Korinthe 13 erg graag. Op een 
moederdag gaf zij ons alle vier deze tekst. Met de hand geschreven. Er was 
toen behoorlijk veel wrijving tussen de kinderen. Deze handgeschreven 
Waarheid maakte indruk. 
 
Ook Olla en Basia hebben deze tekst gebruikt bij de begrafenis van André. 
 
(God is Man, en dus Hij. Hij is het Mannelijke, en eigenlijk het Onzienlijke. 
Maar als God Zichzelf op Eén of andere wijze uitdrukt in de Schepping en in het 
zienlijke, dan wordt dit genoemd ‘het Vrouwelijke’. En daarom wordt Liefde, in 
relatie tot de Onzienlijke God, ‘Zij’ genoemd. De Ware Liefde is Die van de 
Heere Jezus Christus. De Liefde Die van God is) 
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De Liefde Gods =  lankmoedig             =  zeer geduldig, barmhartig 
De Liefde Gods =  goedertieren          =   goed, vriendelijk, lieflijk, genadig 
De Liefde Gods =  niet afgunstig          =  is niet jaloers, niet haatdragend 
De Liefde Gods =  handelt niet lichtvaardiglijk =  praalt niet, niet opschepperig 
De Liefde Gods =  niet opgeblazen       = doet zich niet groter voor 
De Liefde Gods =  handelt niet ongeschiktelijk  =  is wél tot nut, tot opbouw 
De Liefde Gods =  zoekt zichzelve niet                =  is niet uit op zelfverheerlijking 
De Liefde Gods  = wordt niet verbitterd             =  is niet geërgerd of geïrriteerd 
De Liefde Gods  = denkt geen kwaad                  =  rekent niet met kwaad 
De Liefde Gods  = verblijdt zich niet in de ongerechtigheid =  schept geen      
                                                                                                vreugde in onrecht 
De Liefde Gods  = Verblijdt zich in de Waarheid  =  Verblijdt zich in dat wat        
                                                                                          Waar is 
De Liefde Gods  =  Bedekt alle dingen                 =  vergeeft en verdraagt alles  
De Liefde Gods  =  Gelooft alle dingen                =  vertrouwt, en is trouw in alles 
De Liefde Gods  =  Hoopt alle dingen                  =   toekomst en niet het verleden 
De Liefde Gods  =  Verdraagt alle dingen            =  volhard 
De Liefde Gods  =  Vergaat nimmermeer            =  zal niet uitvallen, eindigen   
 
Sylvia Blijdschap is Vrucht van de Geest. Ma bezat de kunst van het genieten. 
Ze genoot van de kleine dingen. Ze lachte graag en veel. Ze had een 
fantastische humor. Dat kon ze alleen samen met de Heer. Ze wist zich 
gekoesterd en bemoedigd door Hem. Ondanks haar tegenslagen en verdriet 
behield zij vreugde; Zijn Vreugde en Blijdschap. Hij hielp haar door de dagen 
heen. Op Hem bouwde zij. Iedere dag weer. Gesterkt door Zijn Liefde, kon zij 
genieten van al haar Zegeningen. En die telde ze dan ook. Naar Zijn Belofte 
heeft zij, vanaf nu, alleen nog vreugdevolle dagen… 
 
2 Korinthe 1 
20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem 
amen, Gode tot heerlijkheid door ons.  
 
Lied (kirk franklin) 
When I wake up in the morning love  
and my heart is filled with pain. 
The smile I had upon my face is gone 
can't see the sunshine from the rain 
when I think of You then the world is allright with me. 
Lord just one thought of You and I know it's gonna be 
a lovely day (lovely day) [4x] 



9 
 

 
Jesus You're the lover of my soul, 
the fire that burns deep within 
You are the joy this world can't take away 
The Spirit tells me this will never end 
when I think of You then the world is allright with me. 
Lord just one thought of You and I know it's gonna be 
a lovely day (lovely day) [4x] 
 
I know you going through some stuf now 
feeling ruff now, feel like givin' up now 
But how can you learn if you don't fall 
But how can you walk if first you don't crawl 
But through it all You keep blessing me 
while people keep on pressin' me and stressin' me 
because they never hear a preacher flow 
Let's come togheter with one heart, one mind 
untill we see the sunshine 
when I think of You then the world is allright with me. 
Lord just one thought of You and I know it's gonna be 
a lovely day (lovely day) [4x] 
 
a lovely day yeah [repeat] 
 
 
 


