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1. Abba Vader, U alleen 

Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 
Abba, Vader, laat mij zijn  
slechts van U alleen, 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'Uwe en anders geen. 
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
 
Abba, Father, let me be 
Your and Yours alone 
May my will forever be,  
Evermore Your own. 
Never let my heart grow cold,  
Never let me go. 
Abba Father let me be,  
Your and Yours alone 



 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
2. Als een hert dat verlangt naar water 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 
As the deer pants for the water  
So my soul longs after You  
You alone are my heart’s desire  
And I long to worship You  
You alone are my strength, my shield  
To You alone will my spirit yield  
You alone are my heart’s desire  
And I long to worship You  
 
I want You more than gold or silver  
Only You can satisfy  
You alone are the real joy giver  
And the apple of my eye  
You alone are my strength, my shield  
To You alone will my spirit yield  
You alone are my heart’s desire  
And I long to worship You  
 
You're my friend and You are my Father  
Even though You are my King  
I love You more than any other  
So much more than anything 
You alone are my strength, my shield  
To You alone will my spirit yield  
You alone are my heart’s desire  
And I long to worship You  
 
Terug naar Inhoudsopgave 



 
3. Als g’in nood gezeten 
Als g' in nood gezeten,  
geen uitkomst ziet, 
wil dan nooit vergeten, 
God verlaat u niet. 
Vrees toch geen nood,  
's Heeren trouw is groot, 
en op 't nacht'lijk duister,  
volgt het morgenrood. 
Schoon stormen woeden,  
ducht toch geen kwaad; 
God zal u behoeden,  
uw toeverlaat. 
 
God blijft voor u zorgen, 
goed is de Heer, 
en met elke morgen,  
keert Zijn goedheid weer. 
Schoon g' in 't verdriet,  
nergens uitkomst ziet, 
groter dan de Helper,  
is de nood toch niet. 
Wat ons ontviele,  
Redder in nood, 
red slechts onze ziele,  
uit zond' en dood. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
4. Alzo lief had God de wereld 
Alzo lief had God de wereld 
Alzo lief had God de wereld 
de wereld, de wereld 
God had de wereld lief 
 
Dat Hij aan ons heeft gegeven 
Dat Hij aan ons heeft gegeven 
gegeven, gegeven 
Zijn Eengeboren Zoon 
 



Opdat een ieder die gelooft 
Opdat een ieder die gelooft 
een ieder, een ieder 
het eeuw'ge leven heeft. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
5. Al zou de vijgenboom niet bloeien 
Al zou de vijgenboom niet bloeien,  
geen opbrengst aan de wijnstok zijn, 
toch zal mijn beker overvloeien, want Jezus schenkt mij vreugdewijn. 
Al draagt ook de olijf geen vruchten  
ontbreekt het koren op het veld 
met Hem heb ik geen kwaad te duchten  
Die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld. 
 
Al loopt geen schaap meer in de weide  
en staat geen rund meer in de stal, 
toch zal ik mij in Hem verblijden,  
Die is, Die was en komen zal. 
Hij maakt mijn voeten als der hinden,  
zodat ik op mijn hoogten treed. 
'k Zal mij aan Zijn beloften binden,  
en word met Zijn gezag bekleed. 
 
Al kwellen ziekten, zorgen, machten, 
ik zal hen met Gods woord verslaan. 
Ik blijf Zijn beeld in mij verwachten,  
al klaagt de boze mij ook aan. 
Nochtans, ja nochtans zal ik juichen:  
De HEERE Heere is mijn kracht, 
en ied're vijand zal zich buigen voor Hem die alles heeft volbracht. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
6. Blijf bij mij Heer’ 
Blijf bij mij, Heer, want d' avond is nabij. 
De dag verduistert, Heere, blijf bij mij! 
Als and're hulp m' ontbreekt, geluk m' ontvliedt, 
der hulpelozen Hulp, verlaat mij niet! 
 



'k Heb U altijd van node, dag en nacht, 
slechts uw genâ verwint des bozen macht. 
Wie kan als Gij mijn gids en sterkte zijn? 
Blijf bij mij, Heer, in nacht en zonneschijn! 
 
Houd hoog Uw kruis voor mijn verdonk'rend oog, 
Licht in de schemer, leid mij naar omhoog! 
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij: 
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij! 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
7. Dank U voor deze nieuwe morgen 
Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor deze nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
 
Dank U voor alle goede vrienden,  
dank U, o God voor al wat leeft. 
Dank U voor wat ik niet verdiende, 
dat Gij mij vergeeft. 
Dank U voor alle bloemengeuren, 
dank U voor ieder klein geluk. 
Dank U voor alle held’re kleuren, 
dank U voor muziek. 
Dank U dat U in moeilijkheden, 
dank U dat U in pijn en strijd, 
Dank U dat U in alle lijden 
toch steeds bij ons zijt. 
 
Dank U, Uw liefde kent geen grenzen, 
dank U dat ik nu weet daarvan! 
Dank U, O God, ik wil U danken, 
dat ik danken kan. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
8. De kerk van alle tijden 
De kerk van alle tijden 
kent slechts een vaste grond: 



't is Christus, Die door lijden 
Zijn volk aan Zich verbond 
om haar als bruid te werven, 
kwam Hij ten hemel af 
't was Hij die door Zijn sterven 
aan haar het leven gaf.   
 
Uit ieder volk verkoren, 
toch in haar Heiland één, 
is zij door Hem herboren, 
Blijft dit haar kracht alleen: 
één Geest, één vast vertrouwen, 
één doop, één heil’ge dis, 
één Heer op wie te bouwen, 
haar troost en rijkdom is. 
    
God houdt Zijn kerk in leven, 
hoe ook bespot, verdrukt, 
door dwalingen omgeven, 
verscheurd, uiteengerukt. 
Al roepen van de tinnen 
de wachters nog: Hoe lang? 
Straks gaat de dag beginnen 
en 't klagen wordt gezang. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
9. Eens was ik een vreemd’ling 
Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart. 
Ik kende geen schuld en ‘k gevoelde geen smart. 
Ik vroeg niet: “Mijn ziele, doorziet gij uw lot? 
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?” 
 
Al sprak daar een stem uit de heilige blaân 
van ‘t Lam, met de zonden der wereld belaân, 
ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk, 
‘k stond blind en van verre, in mij zelven zo rijk. 
 
Ik deed als Jeruzalems dochters weleer, 
ik weend’ om de pijn van mijn lijdende Heer, 
maar dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld 



Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld. 
 
Maar toen mij God Geest aan mij zelf had ontdekt, 
toen werd in mijn ziele de vreze gewekt. 
Toen voeld’ ik wat eisen Gods heiligheid deed. 
Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. 
 
Toen vlucht’ ik tot Jezus. Hij heeft mij gered! 
Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet! 
Mijn heil en mijn vreugd’ en mijn leven werd Hij. 
Ik boog m’, en geloofd’, en mijn God sprak mij vrij! 
 
Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, 
dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. 
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf. 
Nu neemt mij geen satan de zegekroon af. 
 
Nu reis ik getroost onder ‘t heiligend kruis 
naar ‘t erfgoed hierboven, naar ‘t Vaderlijk huis. 
Mijn Jezus geleidt mij door d’ aardse woestijn. 
“Gestorven voor mij!” zal mijn zwanenzang zijn. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
10. Eens zal op de grote morgen 
Refrein: 
Wie zal op die grote morgen 
buigen voor die Majesteit? 
Wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid? 
 
Eens zal op de grote morgen klinken het bazuingeschal; 
dan zal Jezus wederkomen als de Rechter van 't heelal. 
Refrein 
 
Eens zal op de grote morgen 't mensdom zwijgen, eind'lijk stil; 
dan zal Jezus Christus vragen: wat deed u om Mijnentwil? 
Refrein 
 
Eens zal op de grote morgen Jezus' macht worden erkend; 
dan zal ieder mens beseffen, dat Gods woord geen leugens kent.. 
Refrein 



 
Eens zal op de grote morgen blank en bruin worden vereend; 
kleur of ras is niet belangrijk, maar Gods gunst aan ons verleend. 
Refrein 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
11. Een vaste Burcht is onze God 
Een vaste Burcht is onze God.  
Een toevlucht voor de Zijnen.  
Al drukt het leed,  
al dreigt het lot,  
Hij doet Zijn hulp verschijnen.  
De vijand rukt vast aan  
met opgestoken vaan.  
Hij draagt zijn rusting nog  
van gruwel en bedrog.  
Maar zal als kaf verdwijnen.  
 
Geen aardse macht begeren wij;  
die gaat wel ras verloren!  
Ons staat de sterke Held terzij,  
die God ons heeft verkoren,  
Vraagt Gij Zijn naam? Zo weet,  
dat Hij de Christus heet,  
Gods eengeboren Zoon,  
Verwinnaar op de troon!  
De zeeg' is Hem beschoren.  
 
Gods woord houdt stand in eeuwigheid  
en zal geen duimbreed wijken.  
Beef, satan! Hij, die ons geleidt  
zal u de vaân doen strijken!  
Delf vrouw en kind'ren 't graf,  
neem goed en bloed ons af.  
Het brengt u geen gewin,  
wij gaan ten hemel in,  
en erven koninkrijken. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 



12. Ere zij aan God de Vader 
Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'gen Geest, de Trooster, 
de Drie-een'ge in Zijn troon. 
Halleluja, halleluja 
de Drie-een'ge in Zijn troon! 
 
Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons bevrijdt van elke smet, 
ere zij aan Hem, die zondaars 
in de rij van koon'gen zet. 
Halleluja, halleluja 
't Lam, Dat vrijkocht en Dat redt! 
 
Ere zij de Heer der eng'len, 
ere zij de Heer der Kerk, 
ere aan de Heer der volk'ren, 
aard en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning en Zijn werk! 
 
Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt Uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
13. Ga niet alleen door ’t leven 
Ga niet alleen door 't leven, die last is u te zwaar. 
Laat Eén u sterkte geven, ga tot uw Middelaar! 
Daar is zoveel te klagen, daar is zoveel geween, 
en zoveel leed te dragen, ga niet alleen! 
En zoveel leed te dragen, ga niet alleen! 
Ga niet alleen; uw Koning wil komen in uw hart. 
Ach geef het Hem ter woning, hoe stilt Hij dan uw smart! 
Wie kan er tranen drogen, als Jezus? Immers geen! 
Richt dan de treurend' ogen, naar Jezus heen! 



Richt dan de treurend' ogen, naar Jezus heen! 
 
Welzalig, die 't ervaren, dat Hij hun alles is; 
dan kennen z' in gevaren bezorgdheid noch gemis. 
Hij draagt dan in Zijn armen, door alle nood hen heen. 
Wie steunt op Zijn ontfermen, is nooit alleen! 
Wie steunt op Zijn ontfermen, is nooit alleen! 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
14. God is getrouw 
God is getrouw, Zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de Zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant, 
volvoert Zijn hand. 
 
De Heer regeert! Zijn Koninkrijk staat vast, 
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
en d' adem Zijner lippen overmant 
de tegenstand. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
15. Groot is Uw trouw o Heer’ 
Groot is Uw trouw o Heer, mijn God en Vader, 
er is geen schaduw van omkeer bij U, 
ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
Groot is Uw trouw, o Heer. 
Groot is Uw trouw, o Heer. 
Iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden 
en Uw nabijheid die sterkt en die leidt. 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 



Gij geeft het leven tot in 
eeuwigheid. 
Groot is Uw trouw, o Heer. 
Groot is Uw trouw, o Heer. 
Iedere morgen aan wij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
16. Grote God, wij loven U 
Grote God, wij loven U  
Heer, o Sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U,  
En bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart ten allen tijd,  
Blijft Gij ook in eeuwigheid 
 
Alles wat U prijzen kan,  
U, de eeuw'ge, Ongeziene, 
Looft Uw liefd' en zingt er van! Alle Eng'len, die U dienen, 
Roepen U nooit lovensmoe: "Heilig, heilig, heilig" toe! 
 
Heer, ontferm U over ons,  
Open Uwe Vader armen, 
Stort Uw zegen over ons,  
Neem ons op in Uw erbarmen! 
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan Laat ons niet verloren gaan! 
 
Großer Gott, wir loben Dich; Herr, wir preisen Deine Stärke. 
Vor Dir neigt die Erde sich  
und bewundert Deine Werke. 
Wie Du warst vor aller Zeit,  
so bleibst du in Ewigkeit. 
 
Alles, was Dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen 
stimmen Dir ein Loblied an;  
alle Engel, die Dir dienen, 
rufen Dir stets ohne Ruh „Heilig, heilig, heilig“ zu. 
 
Heilig, Herr Gott Zebaoth! Heilig, Herr der Himmelsheere! 



Starker Helfer in der Not! Himmel, Erde, Luft und Meere 
sind erfüllt von deinem Ruhm; alles ist dein Eigentum. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
17. Heer’, ik hoor van rijke zegen 
Heer, ik hoor van rijke zegen,  
die Gij uitstort keer op keer;  
laat ook van die milde regen  
dropp’len vallen op mij neer.  
Ook op mij, ook op mij,  
dropp’len vallen ook op mij.  
 
Ga mij niet voorbij, o Vader,  
zie hoe mij mijn zonde smart.  
Trek mij met Uw koorden nader,  
stort Uw liefd’ ook in mijn hart.  
Ook in mij, ook in mij,  
stort Uw liefde ook in mij.  
 
Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan:  
Gij geeft blinden d’ ogen weer!  
Wil, o wil nu bij mij stilstaan.  
Werk in mij met kracht, o Heer!  
Ook in mij, ook in mij,  
werk ook door Uw kracht in mij!  
   
Ga mij niet voorbij, o Herder!  
Maak mij gans van zonden vrij.  
Vloeit de stroom van zegen verder,  
zegen and’ren, maar ook mij.  
Ja, ook mij, ja ook mij,  
zegen and’ren, maar ook mij. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
18. Heer, ik kom tot U 
Heer, ik kom tot U,  
hoor naar mijn gebed.  
Vergeef mijn zonden nu  
en reinig mijn hart.  



   
Met Uw liefde, Heer,  
kom mij tegemoet,  
nu ik mij tot U keer,  
en maak alles goed.  
   
Zie mij voor U staan,  
zondig en onrein.  
O Jezus raak mij aan,  
van U wil ik zijn.  
 
Jezus, op Uw Woord,  
vestig ik mijn hoop.  
U leeft en U verhoort  
mijn bede tot U. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
19. Heer, U bent mijn leven 
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn Weg de Waarheid die mij leidt 
Uw woord is het pad de weg waarop ik ga 
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 
‘k geloof in U, Heer’ Jezus, geboren uit de maagd 
eeuwige Zoon van God, Die mens werd zoals wij 
U Die stierf uit liefde, leeft nu onder ons 
één met God de Vader en verenigd met Uw volk 
Tot de dag gekomen is van Uw wederkomst 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk 
 
Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw 
Heer, U bent mijn Waarheid, de Vrede van mijn hart 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
En in Uw vergeving leef ik nu 
 
Vader van het leven, ik geloof in U 



Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 
U Die via duizend wegen ons hier samen bracht 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
Om het zaad te zijn van Gods rijk. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
20. Heer’, Uw licht 
Refrein: 
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, 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. 
Refrein 
  
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. 
Refrein 
 
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. 
Refrein 
 
Refrein: 
Shine, Jesus, shine 



Fill this land with the Fathers glory 
Blaze, Spirit, blaze 
Set our hearts on fire 
Flow, river, flow 
Flood the nations with grace and mercy 
Send forth Your word 
Lord, and let there be light 
 
Lord, the light of Your love is shining 
In the midst of darkness shining 
Jesus, light of the world shine upon us 
Set us free by the truth You now bring us 
Shine on me, shine on me 
Refrein 
 
Lord, I come to Your awesome presence 
From the shadows into Your radiance 
By the blood I may enter Your brightness 
Search me, try me, consume all my darkness 
Shine on me, shine on me 
Refrein 
 
As we gaze on Your kingly brightness 
So our faces display Your likeness 
Ever changing from glory to glory 
Mirrored here may our lives tell Your story 
Shine on me, shine on me 
Refrein 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
21. Heer’, wees mijn Gids 
Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad, 
Wees Gij mijn Gids 
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad, 
Wees Gij mijn Gids 
Blijf dicht mij bij, ga stap voor stap mij voor, 
Dan ben 'k gerust en veilig volg 'k Uw spoor. 
 
'k Was vroeger blind en dwaalde van het pad, 
want 'k had geen Gids 



Ver dwaalde ik af, totdat ik ernstig bad: 
'Wees Gij mijn Gids.' 
Hij heeft 't verhoord, 'k ben nu verheugd en blij, 
Want Jezus kwam en nu is 't licht voor mij. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
22. Heilig, heilig, heilig 
Heilig, heilig, heilig 
Heere God almachtig, 
vroeg in de morgen wordt U mijn zang gewijd. 
Heilig, heilig, heilig, 
liefdevol en machtig, 
drie-enig God, die één in Wezen zijt. 
 
Heilig, heilig, heilig 
Heere God almachtig, 
heel de schepping prijst U in aard' en hemel wijd. 
Gij alleen zijt heilig, 
liefdevol en machtig, 
drie-enig God, die één in Wezen zijt. 
 
Holy, holy, holy!  
Lord God Almighty! 
Early in the morning our song shall rise to Thee; 
Holy, holy, holy, 
merciful and mighty! 
God in three Persons, blessèd Trinity! 
 
Holy, holy, holy!  
Lord God Almighty! 
All Thy works shall praise Thy Name, in earth, and sky, and sea; 
Holy, holy, holy;  
merciful and mighty! 
God in three Persons, blessèd Trinity! 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
23. Het dorre land zal juichen 
Het dorre land zal juichen en bloeien als een roos, 
ja, jubelend getuigen: Gods heil is eindeloos. 



Sterkt dan de slappe handen en maakt de knieën vast, 
want God verbreekt uw banden en Hij verlicht uw last. 
 
Uw ogen en uw oren uw mond zal opengaan, 
de doven zullen horen de blinden zien voortaan, 
de lamme zal dan springen, springen zoals een hert, 
wie stom is zal dan zingen dat hij genezen werd. 
 
Daar zal geen leeuw meer wezen, geen wild verscheurend dier, 
wie gaat heeft niets te vrezen, die wandelt vrij en fier. 
Zo zal het volk des Heeren, zingend het hoogste lied. 
met vreugde wederkeren, want weg vlucht elk verdriet. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
24. Ik bouw op U 
Ik bouw op U 
mijn Schild en mijn Verlosser 
niet eenzaam ga ik op de vijand aan 
(sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming 
ik bouw op U en ga in Uwe naam 2x) 
 
Gelovend ga  
ik eigen zwakheid voelen 
en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan 
(toch rijst in mij een lied van overwinning 
ik bouw op U en ga in Uwe naam 2x) 
 
Ik bouw op U 
mijn Schild en mijn Verlosser 
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd 
(In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 
in rust met U die mij hebt voortgeleid 2x) 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
25. Ik droomde eens 
Ik droomde eens en zie 
ik liep aan 't strand bij lage tij. 
Ik was daar niet alleen, 
want ook de Heer liep aan mijn zij. 



We liepen samen het leven door, 
en lieten in het zand, 
een spoor van stappen; twee aan twee, 
de Heer liep aan mijn hand. 
 
Ik stopte en keek achter mij, 
en zag mijn levensloop, 
in tijden van geluk en vreugde, 
van diepe smart en hoop. 
Maar als ik het spoor goed bekeek, 
zag ik langs heel de baan, 
daar waar het juist het moeilijkst was, 
maar één paar stappen staan. 
 
Ik zei toen "Heer waarom dan toch? 
Juist toen ik U nodig had, 
juist toen ik zelf geen uitkomst zag, 
op het zwaarste deel van ´t pad..." 
De Heer keek toen vol liefde mij aan, 
en antwoordde op mijn vragen; 
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, 
toen heb Ik jou gedragen..." 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
26. Ik wil zingen van mijn Heiland 
Refrein: 
Zing, o zing van mijn Verlosser. 
Met zijn bloed kocht Hij ook mij: 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 
 
Ik wil zingen van mijn Heiland, 
van Zijn liefde, wondergroot, 
die Zichzelve gaf aan 't kruishout 
en mij redde van de dood. 
Refrein 
 
'k Wil het wonder gaan verhalen, 
hoe Hij op Zich nam mijn straf. 
Hoe in liefde en genade 



Hij 't rantsoen gewillig gaf. 
Refrein 
'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen, 
spreken van Zijn grote kracht. 
Hij kan overwinning geven 
over zond' en satans macht. 
Refrein 
 
Ik wil zingen van mijn Heiland, 
hoe Hij smarten leed en pijn, 
om mij 't leven weer te geven, 
eeuwig eens bij Hem te zijn. 
Refrein 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
27. Kom in mijn hart 
Kom in mijn hart, 
Kom in mijn hart, 
O kom in mijn hart Heer’ Jezus. 
Kom in mij nu, 
Vervul mij nu, 
O kom in mijn hart Heer Jezus. 
 
Into my heart, 
Into my heart, 
Come into my heart Lord Jesus. 
Come in today, 
Come in to stay, 
Come into my heart Lord Jesus. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
28. Leer mij Uw weg, o Heer’ 
Leer mij Uw weg, o Heer 
leer mij Uw weg 
Schenk van Uw kracht mij meer: leer mij Uw weg. 
Houdt mij in evenwicht 
dat 'k voor Uw aangezicht 
wandel in 't volle licht 
leer mij Uw weg. 



 
Als vrees soms 't hart benauwt 
leer mij Uw weg 
Als zorg mijn dank verflauwt 
leer mij Uw weg 
Help mij in vreugd en pijn, 
noodweer of zonneschijn 
steeds blij in U te zijn 
leer mij Uw weg 
 
Hoe ook mijn toestand wordt 
leer mij Uw weg 
't Leven zij lang of kort 
leer mij Uw weg 
Is dan mijn loop volbracht, 
vrees ik geen dood of macht, 
daar mijn ziel U verwacht 
leer mij Uw weg 
 
Wat ook dit leven brengt 
Hij is nabij! 
't Zij 't vreugd of droefheid schenkt: 
Hij is nabij! 
Hoe sterk ook satans macht 
Jezus geeft licht en kracht 
ieder die Hem verwacht 
Hij is nabij! 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
29. Looft de Heere, alle gij volken 
Looft de Heere, alle gij volken, 
prijst Hem, alle gij natiën, 
want Zijn goedertierenheid 
is machtig over ons, 
en des Heeren trouw 
is tot in eeuwigheid. 
Halleluja 8x 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 



30. Machtig God, sterke Rots 
Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
glorie voor Uw naam. 
 
Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 
 
Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
31. Mijn Herder is de Heere God 
Mijn Herder is de Heere God, 
in Hem is al mijn lust, 
in groene weiden voert Hij mij, 
aan wateren der rust.     
 
De Heer verkwikt mijn matte ziel,     
Hij doet mijn voeten gaan, 
in 't spoor van Zijn gerechtigheid, 
ter wille van Zijn naam.     
 
En ga 'k door diepe doodsravijn,     
geen vrees verbijstert mij. 
Uw stok en staf zijn mij tot troost, 
Gij zelf zijt mij nabij.     
 
Genaad' en goedheid volgen mij, 
mijn ganse levensdag, 
totdat ik eens in 's Heeren huis, 
voor eeuwig wonen mag. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 



32. Neem mijn leven 
Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan Uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot Uw lof en dienst bereid. 
 
Neem mijn handen, maak ze sterk 
door Uw liefde tot Uw werk. 
Maak, dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van Uw wet. 
 
Neem mijn stem, opdat mijn lied, 
U, mijn Koning, hulde bied'. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij Uw getuigen zijn. 
 
Neem mijn zilver en mijn goud, 
dat ik niets daarvan behoud'. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in Uw hand. 
 
Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot Uwe troon, 
dat, o Heer, Uw Geest er woon'. 
 
Neem ook mijne liefde, Heer; 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mij zelf, en t' allen tijd 
ben ik aan U toegewijd. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
33. O God als oog en oor 
Refrein: 
Dan zingt mijn ziel tot U, mijn Heer, mijn Heil:  
Hoe groot zijt Gij! Hoe groot zijt Gij! 
Dan zingt mijn ziel tot U mijn Heer, mijn heil:  
Hoe groot zijt Gij! Hoe groot zijt Gij! 
 
O God, als oog en oor 't aanbidd'lijk wonder 



Vernemen van Uw werken zonder tal: 
Der sterren pracht, het dreunen van de donder,  
Uw kracht en heerlijkheid in 't gans heelal. 
Refrein 
 
Als 'k dan bedenk hoe God Zijn Zoon niet spaarde,  
Maar Hem deed sterven, dan is 
't mij te groot!  
Hoe 's hemels Koning voor mij stierf op aarde,  
Mijn zonde boette door Zijn bitt're dood. 
Refrein 
 
En als Hem straks één juichtoon zal begroeten,  
Als Hij mij thuishaalt, welk een heerlijkheid!  
Dan werp ik mij aanbiddend aan Uw voeten, 
En roep het allen toe: "Hoe groot Gij zijt!" 
Refrein 
 
Refrein: 
Then sings my soul, my Savior God, to Thee: 
How great Thou art! How great Thou art! 
Then sings my soul, my Savior God, to Thee: 
How great Thou art! How great Thou art! 
 
O Lord my God, when I in awesome wonder 
Consider all the works Thy hands have made, 
I see the stars, I hear the rolling thunder, 
Thy power throughout the 
universe displayed: 
Refrein 
 
And when I think that God, his Son not sparing, 
Sent Him to die, I scarce can take it in, 
That on the cross, my burden gladly bearing, 
He bled and died to take away my sin. 
Refrein 
 
When Christ shall come with shout of acclamation 
And take me home, what joy shall fill my heart! 
Then I shall bow in humble adoration, 
And there proclaim, “My God, how great Thou art!” 



Refrein 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
34. Ontwaak gij die slaapt 
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn, 
en Christus zal over u lichten! 
Zo wekt u, zo trekt u als Redder Gods Zoon, 
eer Hij u als Rechter komt richten. 
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot! 
Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood? 
 
Sta op uit de doden, o zondaar, en leef, 
dat Christus ook over u lichte! 
Sta op uit de doden, o zondaar, of beef 
voor God en het jongste gerichte! 
Nog wekt u de Heiland en nog is er raad, 
sta op uit de doden, 't is spoedig te laat! 
 
Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht, 
door Christus de doodslaap ontrezen. 
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht, 
't zal nimmermeer nacht voor hem wezen, 
"Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn!" 
Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
35. Op bergen en in dalen 
Op bergen en in dalen 
en overal is God! 
Waar wij ook immer dwalen 
of toeven, daar is God! 
Waar mijn gedachten zweven, 
of stijgen daar is God! 
Omlaag en hoog verheven, 
ja, overal is God! 
 
Zijn trouwe Vaderogen 
zien alles van nabij! 
Wie steunt op Zijn vermogen, 



die dekt en zegent Hij! 
Hij hoort de jonge raven, 
bekleedt met gras het dal, 
heeft voor elk schepsel gaven, 
ja, zorgt voor 't gans heelal! 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
36. Roept uit aan alle stranden 
Roept uit aan alle stranden, 
verbreidt van oord tot oord, 
verkondigt alle landen 
het Evangelie woord. 
 
Roept uit de Heer de heren 
als aller volken Vriend! 
De volken moeten leren 
wat tot hun vrede dient. 
 
Verbreek de wrede altaren 
en bouwt des Heeren huis! 
De wereld moet zich scharen, 
zich scharen om Zijn kruis! 
 
De doven moeten horen, 
D’onkundigen verstaan, 
de blinden `t heillicht gloren, 

de kreup’len leren gaan! 
 
De treurenden vergeten 
hun leed en droefenis, 
en al wat arm is, weten 
dat daar een Heiland is! 
 
Roept uit aan alle stranden, 
verbreidt van oord tot oord, 
verkondigt alle landen 
het Evangeliewoord. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 



37. Rust mijn ziel, uw God is Koning 
Rust mijn ziel, uw God is Koning, 
heel de wereld Zijn gebied. 
Alles wisselt op Zijn wenken, 
maar Hij Zelf verandert niet. 
 
Ieder woelt hier om verand'ring 
en betreurt ze dag aan dag, 
hunkert naar hetgeen hij zien zal, 
wenst terug 't geen hij eens zag. 
 
Rust mijn ziel, uw God is Koning! 
Wees tevreden met uw lot! 
Zie, hoe alles hier verandert, 
en verlang alleen naar God! 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
38. Samen in de naam van Jezus 
Samen in de naam van Jezus 
Heffen wij een loflied aan 
Want de geest spreekt alle talen 
En doet ons elkaar verstaan 
Samen bidden, samen zoeken 
Naar het plan van onze Heer 
Samen zingen en getuigen 
Samen leven tot Zijn eer 
 
Heel de wereld moet het weten 
Dat God niet veranderd is 
En Zijn liefde als een lichtstraal 
Doordringt in de duisternis 
De weg van God is niet te keren 
Omdat hij er over waakt 
En de Geest verbreekt de grenzen 
Die door mensen zijn gemaakt 
 
Prijs de Heer’, de weg is open 
Naar de Vader, naar elkaar 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar 



Vader met geheven handen 
Breng ik U mijn dank en eer 
Het is de Geest die mij doet zeggen 
Jezus Christus is de Heer 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
39. ‘k Stel mijn vertrouwen 
'k Stel mijn vertrouwen  
op de Heer’, mijn God. 
Want in Zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, 
Zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en 'k weet:  
Hij is mij steeds nabij. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
40. Stilte over alle landen 
Stilte over alle landen 
in deze nacht. 
Vouwen wij tesaâm de handen 
voor deze nacht. 
Welke zonden wij bedreven, 
wil ze, Heere, ons vergeven. 
God wil goede rust ons geven 
in deze nacht. 
 
Stilte over alle landen 
in deze nacht. 
Vouwen wij tesaâm de handen 
voor deze nacht. 
God zal voor ons allen zorgen 
tot het dagen van de morgen. 
Veilig en bij Hem geborgen 
zijn wij vannacht. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
41. Van U zijn alle dingen 



Van U zijn alle dingen, 
van U, o God, alleen, 
van U de zegeningen, 
o Hoorder der gebeên! 
Uw liefd' en trouw omringen 
mijn wankelende schreên, 
en wat w' ooit goeds ontvingen, 
het is van U alleen! 
 
Hoe kent Gij al mijn noden, 
waarin Gij trouw voorziet! 
Gij geeft geen steen voor broden, 
een slang voor vissen niet! 
Wie komt tot U gevloden, 
wien Gij geen hulpe biedt? 
Gij laat de zondaar noden. 
nog eer hij tot U vliedt 
 
U zal ik eeuwig eren, 
die eeuw'ge goedheid zijt! 
U blijv', o Heer’ der heren, 
geheel mijn hart gewijd! 
Wat kan ik niet ontberen, 
wanneer Uw hand mij leidt, 
wat vuriger begeren 
dan Uwe heerlijkheid! 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
42. Vaste Rots van mijn behoud 
Vaste Rots van mijn behoud, 
als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op Uw trouw, 
laat mij rusten in Uw schaûw, 
waar het bloed door U gestort, 
mij de Bron des levens wordt. 
 
Jezus, niet mijn eigen kracht, 
niet het werk door mij volbracht, 
niet het offer dat ik breng, 
niet de tranen die ik pleng, 



schoon ik ganse nachten ween, 
kunnen redden, Gij alleen. 
 
Zie, ik breng voor mijn behoud 
U geen wierook, mirr' of goud; 
moede kom ik, arm en naakt, 
tot de God, Die zalig maakt, 
Die de arme kleedt en voedt, 
Die de zondaar leven doet. 
 
Eenmaal als de stonde slaat, 
dat dit lichaam sterven gaat, 
als mijn ziel uit d' aardse woon 
opklimt tot des Rechters troon, 
Rots der eeuwen, in Uw schoot 
berg mijn ziele voor de dood. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
43. Wat de toekomst brengen moge 
Wat de toekomst brengen moge, 
Mij geleidt des Heeren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig kalme moed! 
 
Heer’, ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij Uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al Uw luister, 
als ik in Uw hemel kom! 
 
Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 



Als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand'len, 
dat alleen den weg niet vindt: 
neem mijn hand in Uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 
Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
44. Welzalig de man die niet wandelt 
Welzalig de man die niet wandelt,  
in de raad der goddelozen 
Die niet staat op de weg der zondaars,  
noch zit in de kring der spotters 
Maar aan des Heeren wet, 
zijn welgevallen heeft, 
en Diens wet overpeinst, 
bij dag en bij nacht,  
want hij is,  
als een boom  
geplant aan waterstromen 
die zijn vrucht 
geeft op tijd,  
welks loof niet verwelkt 
Alles gelukt 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
45. Wie maar de goede God laat zorgen 
Wie maar de goede God laat zorgen 
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, 
is bij Hem veilig en geborgen, 
die redt Hij God´lijk, wonderbaar: 
wie op de hoge God vertrouwt, 
heeft zeker op geen zand gebouwd. 
 
Blijf dan eerbiedig God verbeiden 



en zwijg de Heer’ ootmoedig stil; 
Hij zal ons naar Zijn raad geleiden, 
't is goed en heilig wat Hij wil. 
God die ons uitverkoren heeft, 
kent alle zorg die in ons leeft. 
 
Treed vrolijk voort op 's Heeren wegen, 
neemt Zijn gebod getrouw in acht. 
't Wordt eindlijk alles u ten zegen, 
wanneer gij daarop biddend wacht. 
En wie gelovig op Hem ziet, 
weet zeker, Hij verlaat ons niet. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
46. ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen 
'k Wil U, o God, mijn dank betalen, 
U prijzen in mijn avondlied. 
Het zonlicht moge nederdalen, 
maar Gij, mijn Licht, begeef mij niet. 
Gij woudt mij met Uw gunst omringen, 
meer dan een vader zorgdet Gij, 
Gij, milde Bron van zegeningen; 
zulk een Ontfermer waart Gij mij. 
 
Uw trouwe zorg wou mij bewaren, 
Uw hand heeft mij gevoed, geleid; 
Gij waart nabij in mijn bezwaren, 
nabij in elke moeilijkheid. 
Deez' avond roept mij na mijn zorgen 
tot rust voor lichaam en voor geest. 
Heb dank, reeds van de vroege morgen 
zijt Gij mijn Heil en Hulp geweest. 
 
Ik weet, aan Wien ik mij vertrouwe, 
al wisselen ook dag en nacht. 
Ik ken de Rots waarop ik bouwe; 
hij faalt niet, die Uw heil verwacht. 
Eens aan de avond van mijn leven 
breng ik, van zorg en strijden moe, 
voor elke dag, mij hier gegeven, 



U hoger, reiner loflied toe. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
47. Zalig, zalig niets te wezen 
Zalig, zalig, niets te wezen 
in ons eigen oog voor God, 
eigen zin en lust te vrezen, 
steeds te rusten in ons lot, 
need'rig, kinderlijk en stil 
ons te voegen naar Zijn wil. 
 
Is ons trots, hoogmoedig eigen 
nog zo dikwijls ongezind, 
om zich naar Uw wil te neigen, 
waar het hart slechts rust in vindt, 
werp die hoogmoed dan, o Heer, 
door Uw Geest in ons terneer! 
 
Mag Uw Naam maar eer ontvangen, 
't ga ons slecht, of 't ga ons goed; 
dat alleen is ons verlangen, 
trouwe Vader, wat Gij doet! 
Eer is 't ons, hoe laag het schijn', 
zalig, niets voor U te zijn. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
48. Zegen ons Algoede 
Zegen ons Algoede, 
neem ons in Uw hoede 
en verhef Uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 
Stort, op onze bede, 
in ons hart Uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van Uw Geest bij dag en nacht. 
 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 



Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, Uw naam ter eer! 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
49. Zie ik sterren aan de hemel staan 
Zie ik sterren aan de hemel staan, 
aan de donkerblauwe lucht de maan, 
Is het of de nacht mij noemt de naam 
van een machtig God. 
Zie ik 's morgens weer de zon opgaan, 
op het veld de bloemen opengaan, 
is het of de dag mij noemt de naam 
van een machtig God. 
Deze God Die aard' en hemel schiep, 
is dezelfde God Die mij eens riep 
uit het duister tot Zijn heerlijk licht, 
zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag 
Die Zijn liefde in mij openbaart, 
mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart, 
elke dag mij in Zijn hand bewaart: 
hoe groot is God voor mij. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
50. Zoekt eerst het koninkrijk van God 
Refrein: 
Halleluja, halleluja. 
Halleluja, hallelu, halleluja. 
Zoekt eerst het koninkrijk van God, 
en Zijn gerechtigheid. 
En al het and’re ontvangt u bovendien. 
Hallelu halleluja. 
Refrein 
 
Bid en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult hem zien. 
Klopt en de deur zal voor u open gaan, 
Hallelu halleluja. 
Refrein 
 



Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord. 
dat door de Heer’ gesproken wordt. 
Hallelu halleluja. 
Refrein 
 
Waar twee of drie in Mijn Naam vergaderd zijn, 
daar ben Ik in het midden 
en wat zij vragen dat zal Ik doen, 
Hallelu halleluja. 
Refrein 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 


