Lied: Welk een vriend is onze Jezus
Chinees:
1. He deng en you ci ren jiu zhu, fu wo zui nie dan wo you
He deng quan li neng jiang wan shi, lai dao ye su zuo qian qiu
Duo shao ping an wo men zuo shi, duo shao tong ku yuan wang shou
Dou shi yin wei wei jiang wan shi, lai dao ye su zuo qian qiu

2. Wo men you wu shi tan yin you, you wu nan guo ku guan tou
Jue bu ying dang yin ci hui xin, reng dang dao zhu zuo qian qiu
He chu neng xun zhe ban liang you, tong chang yi qie ku yu chou
Wo men ruo dian zhu dou zhi dao, fang xin dao zhu zuo qian qiu

3. Wo men shi fou ruan ruo duo chou, qian jin zhong dan ya jian tou
Zhu reng zuo wo bi nan chu suo, ben xiang ye su zuo qian qiu
Ni ruo zhen feng you pan qin li, hao xiang ye su zuo qian qiu
Dao ta huai zhong ta bi bao hu, you ta an wei bian wu you.
Nederlands:
1. Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij ‘t al niet brengen
in ‘t gebed tot onze Heer.

2. Leidt de weg soms door verzoeking
dat ons hart in ‘t strijduur beeft
gaan wij dan met al ons strijden,
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is ‘t, die ons schraagt.

3. Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg,
dierb’re Heiland, onze toevlucht
Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
In zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.
Youtube filmpje : Bekijk hier het filmpje waarin de tekst in het Pinyin wordt gezongen.

