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1. Welkom  
 
2. Toewijding: 
Opwekking  42 
 
'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. 
 
3. Samen zingen: 
Opwekking 711 
 
Zijn trouw houdt mensen op de been. 
Ze spant zich uit over allen die U 
vrezen, die voor U leven. 
 
Ze laat ons nooit een dag alleen. 
Ze wordt al eeuwenlang 
en overal geprezen, 
U hebt uw trouw bewezen. 
 
Zonen en dochters van dezelfde God, 
zing het uit van vreugde, 
want Hij laat ons nooit los! 
 
Zijn trouw kleurt de morgen. 
Zijn trouw kleurt de morgen. 
Zijn trouw kleurt de morgen 
elke dag opnieuw! 
 
Uw trouw vult alles wat bestaat. 
Ze is een schild 
voor wie moe is en wie bang is 
en voor wie hoop mist. 

 
U trekt haar aan als een gewaad. 
Ze beurt uw mensen op, 
hun hoop wordt weer verfrist, 
uw trouw wordt nooit betwist. 
 
Zonen en dochters van dezelfde God, 
zing het uit van vreugde, 
want Hij laat ons nooit los! 
 
De hemel, zo hoog als de hemel, 
zo hoog als de hemel is uw trouw. 
 
Opwekking 176 
 
U bent mijn schuilplaats Heer, 
U vult mijn hart steeds weer 
met een verlossingslied. 
Telkens als ik angstig ben, 
steun ik op U. 
Ik vertrouw op U. 
Als ik zwak ben, ben ik sterk 
in de kracht van mijn Heer. 
 
Opwekking 717 
 
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 
 
-2x- 
God U bent mijn God 
Ik rust in U alleen 
 
4. Gebed om de Heilige Geest: 
Opwekking 389 
 
Create in me a clean heart, o God  ) 
and renew a right spirit within me.)2x 
 
Cast me not away 
from thy presence, o Lord 
and take not thy Holy Spirit from me. 
Restore unto me the joy of thy 
salvation 
and renew a right spirit within me. 
 
4. Lezen Psalm 121 
 
1Een pelgrimslied. 
 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen. 
Van waar komt mijn hulp? 
2Mijn hulp komt van de HEER, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

3Hij zal je voet niet laten wankelen, 
Hij zal niet sluimeren, je wachter. 
4Nee, Hij sluimert niet, 
Hij slaapt niet, de wachter van Israël. 
 
5De HEER is je wachter, 
de HEER is de schaduw 
aan je rechterhand: 
6overdag kan de zon je niet steken, 
bij nacht de maan je niet schaden. 
 
7De HEER behoedt je voor alle kwaad, 
Hij waakt over je leven, 
8de HEER houdt de wacht 
over je gaan en je komen 
van nu tot in eeuwigheid. 
 
5. Meditatie 
 
6. Zingen psalm 121 (Opw. 640) 
 
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! 
 
7. Bidden: 
Opwekking 436 Onze Vader 
 
Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, zo ook hier op aard'. 
 
Refrein: 
Want van U is het koninkrijk, ) 
de kracht en de heerlijkheid,  )2x 
tot in eeuwigheid.              ) 
 
Onze Vader in de hemel, 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig 
zijn. 
 
Want van U is het koninkrijk,   ) 
de kracht en de heerlijkheid,   )2x 
tot in eeuwigheid.             ) 
  
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
 
Want van U is het koninkrijk,   ) 
de kracht en de heerlijkheid,   )2x 
tot in eeuwigheid.              ) 
Amen. Amen. 
 
8. Samen zingen: 
Opwekking 756 Schuilplaats 
 
Ik wil zijn in de schuilplaats van de 
Allerhoogste, 
zijn in de schaduw van de Almachtige. 

Ik wil zijn in de handen van mijn God, 
mijn Maker, 
overnachten in Zijn aanwezigheid. 
U bevrijdt mij uit de handen van 
belagers, 
U redt mij van de gruw’lijke dood. 
En de nachten hoef ik niet meer te 
vrezen, 
of de pijlen die op mij zijn gericht. 
 
Refrein: 
Want ik ben veilig bij U, 
beschut onder Uw vleugels. 
Ik ben veilig bij U; U antwoordt als ik 
roep. 
Ik ben veilig bij U, veilig bij U 
als ik woon in de schuilplaats 
van de Allerhoogste. 
 
Ik wil zijn in de schuilplaats van de 
Allerhoogste, 
zijn in de schaduw van de Almachtige. 
Ik wil zijn in de handen van mijn God, 
mijn Maker, 
overnachten in Zijn aanwezigheid. 
 
U stuurt engelen om mij steeds te 
beschermen; 
zij waken dag en nacht over mij. 
Met hun handen zullen zij mij steeds 
dragen; 
en geen hindernis die mij tegenhoudt. 
 
(refrein) 
 
U bent mijn toevlucht, U bent mijn 
vesting. 
U bent mijn God, op Wie ik vertrouw. 
U wilt mij bevrijden, mij altijd redden. 
In mijn nood bent U steeds heel dicht 
bij mij. 
 



(refrein) 
 
Ik wil zijn in de schuilplaats van de 
Allerhoogste, 
overnachten in Zijn aanwezigheid. 
 
Opwekking 789 Lopen op het water 
 
U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 
 
Refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 
 
De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw 
houdt stand. 
 
(Refrein) 
 
Bridge 4x: 
Geest van God, leer mij te gaan over 
de golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn voeten 
kunnen dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid. 
 
(Refrein) 
 
 
 

Opwekking 429 
 
God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 
 
Al moet ik door de wildernis - 
Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
Alles zal ooit vergaan 
maar zijn liefde blijft bestaan 
en Hij maakt iets heel nieuws 
vandaag. 
 
God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 
 
9. Sluiting 


