
Via deze link is de dienst zondag te volgen,  

10.00 - 11.00 uur  

Deze liederen worden gezongen 

 

Ontferm U – LEV (luisterlied) 

Hebben wij het U moeilijk gemaakt 

Om nog in ons te geloven? 

Nu de wereld in brand lijkt te staan 

Maar het Heilige vuur lijkt te doven 

 

Heer ontferm U 

Ontferm U 

Ontferm U 

Over ons 

Hebben wij het U moeilijk gemaakt 

Om steeds weer naar ons te luisteren? 

Nu de haat wordt geschreeuwd in dit land 

Maar wij over Uw liefde slechts fluisteren 

Heer ontferm U 

Ontferm U 

Ontferm U 

Over ons 

Hebben wij het U moeilijk gemaakt 

Om ons te blijven vergeven? 

Nu het kwaad zich verspreidt onder ons 

Houdt genade ons dan nog in leven? 

Heer ontferm U 

Ontferm U 

Ontferm U 

Over ons 

 

Psalm 91  
1   Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en 

overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, 

2  zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn 

God, op u vertrouw ik.’ 

3  Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je 

van de dodelijke pest, 

4  hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken 

vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild. 

5  De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook 

de pijl niet die overdag op je afvliegt, 

6  noch de pest die rondwaart in het donker, noch de plaag 

die toeslaat midden op de dag. 

7  Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan 

je rechterhand, jou zal niets overkomen. 
 

  

https://www.youtube.com/channel/UC5fPMMcuut_zLCQ0RKIyJwQ


Naast je lopen – LEV (luisterlied) 

 

Mijn ziel wat ben je rusteloos 

En hart wat ben je bang 

Mijn hoofd wat maal je eindeloos 

Je piekert al zo lang 

 

Om dat wat er gebeuren kan 

Maar meestal niet gebeurt 

Ik weet het maar toch heeft de angst 

Mijn dag ermee gekleurd 

 

Maar midden in de onrust 

Klinkt een zachte stem: 

 

Gelukkig wie op God vertrouwt 

Gelukkig wie dat doet 

Wie heel zijn leven op Hem bouwt 

Ooit maakt Hij alles goed 

En tot die tijd er is 

Blijft Hij naast je lopen 

 

Uw vrede brengt mijn ziel tot rust 

Mijn hart is niet meer bang 

Uw woord dat mijn gedachten sust 

Maakt dat ik verder kan 

 
 

 

Gelukkig wie op God vertrouwt 
Gelukkig wie dat doet 
Wie heel zijn leven op Hem bouwt 
Ooit maakt hij alles goed 
En tot die tijd er is  
Blijft Hij naast je lopen 

 
Gelukkig wie op God vertrouwt 
Gelukkig wie dat doet 
Wie heel zijn leven op Hem bouwt 
Ooit maakt Hij alles goed 

 
Gelukkig wie op God vertrouwt 
Gelukkig wie dat doet 
Wie heel zijn leven op Hem bouwt 
Ooit maakt Hij alles goed 
En tot die tijd er is 
Blijft Hij naast je lopen  



Stil mijn ziel – Opwekking 717  

Om mee te zingen 

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 
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 laat nooit los 
De waarheid die je steeds omarmd heeft 
Wacht wacht op de Heer 

De zwartste nacht 
Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 

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 

 
Ik rust in U alleen 

 

Zegen mij – Opwekking 710 

Om mee te zingen 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 

Vader, maak mij tot een zegen; 
Ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 

Als de bron van leven, 
Die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 



Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 

Vader, maak ons tot een zegen 
Hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn. 

Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 

Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 

 

 


