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Word rustig en weet dat Ik God ben 

Bless the Lord, my soul – NOTH 156 

Bless the Lord, my soul, 

and bless His holy Name. 

Bless the Lord, my soul. 

He rescues me from death. 

Bless the Lord, my soul, 

and bless His holy Name. 

Bless the Lord, my soul. 

Who leads me into life. 

Opening 

In de morgen – NOTH 151 

In de morgen verwonder ik mij over U, 

want U voedt mijn diepst verlangen, 

leert mij stil en onbevangen; 

al mijn doen en mijn laten te geven, 

aan de Heer van mijn leven. 

In de middag, als duizend dingen in mij 

U zo kunnen overstemmen, 

wil ik U in alles kennen 

en getuigen van U in mijn leven. 

Heer, maak mij tot een zegen. 

In de avond, stil in gebed, dicht bij U. 

Onbezorgd kan ik gaan slapen; 

laat mij opgewekt ontwaken, 

want ik weet dat U voor mij wilt zorgen, 

elke dag, nu en morgen. 

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen – NOTH 

280 

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, 

in Uw nabijheid wil ‘k zijn. 

Zo dicht bij U voel ‘k Uw liefde stromen, 

U maakt mij heilig en rein. 

In de schuilplaats van de Allerhoogste 

blijf ik onder Uw vleugels, o Heer. 

Uw schaduw beschermt mij, 

Uw troon is mijn toevlucht. 

U bent mijn leven, mijn eer. 

Aan Uw voeten Heer – NOTH 223 

Refrein 

Aan Uw voeten Heer, is de hoogste plaats; 

daarom kniel ik neer bij U. 

Om bij U te zijn, is de grootste eer; 

daarom buig ik mij voor U. 

Ja, ik verkies nu om bij U te zijn 

en om naar U te luist’ren. 

In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 

kom ik nu tot U, o Heer. 

Refrein 

Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, 

hier in een plaats van aanbidding. 

In Geest en waarheid samen één te zijn, 

in aanbidding voor U. 

Refrein 

Zoals een vader die zijn kind omarmt, 

ja, zo omarmt U ook mij. 

U bent een Vader Die vertroost en beschermt 

en ik kom tot rust bij U. 

En ik kom tot rust bij U. 

En ik kom tot rust bij U. 

Wat hou ik van Uw huis – NOTH 34 

Wat hou ik van Uw huis, 

HEER van de hemelse legers. 

Ik kan zo sterk verlangen naar 

de binnenpleinen van de HEER. 

Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 

zo’n blijvende schreeuw om de levende God. 

Een vogel is er thuis, 

HEER  van de hemelse legers. 

Een zwaluw voedt haar jongen op 

bij U onder de pannen, God. 

Wonen bij U is een zegen, 

zo’n blijvende kans om te zingen voor U. 

Gelukkig wie naar U 

vol van verlangen op weg zijn, 

zelfs in het dorre bomendal 

zien zij een bron en regenval, 

gaan ze van zegen tot zegen, 

naar God Die verschijnt in Zijn heilige stad. 

Ach hoor en kijk naar mij, 

HEER van de hemelse legers. 

Ja liever één dag dichtbij U 

dan duizend dagen zonder U. 

Liever bij U aan de drempel 

dan binnen te zijn in een duistere tent. 



De HEER beveiligt ons, 

eer en geluk zal Hij geven, 

Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd 

aan mensen, eerlijk onderweg. 

HEER van de hemelse legers, 

gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 

Wat hou ik van Uw huis. 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen – NOTH 

56 

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! 

Meditatie – Psalm 46 

Verberg mij nu – NOTH 235 

Verberg mij nu onder Uw vleugels Heer. 

Houd mij vast in Uw sterke hand. 

Refrein 

Als de oceaan haar krachten toont, 

zweef ik met U hoog boven de storm. 

Vader, U bent sterker dan de vloed. 

Dan word ik stil; U bent mijn God. 

Vind rust mijn ziel in God alleen. 

Ken Zijn kracht, vertrouw Hemen wees wil. 

Refrein (2x) 

U bent mijn God. 

Dan word ik stil; U bent mijn God. 

Als een hert dat verlangt naar water – NOTH 

16 

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. 

Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten – 

NOTH 123 

Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten, 

in deze zee verzinken mijn gedachten: 

o Liefde, Die, om zondaars te bevrijden, 

zo zwaar woudt lijden! 

‘k Zie U, God Zelf, in eeuwigheid geprezen, 

tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, 

in onze plaats gemarteld en geslagen, 

de zonde dragen. 

Daar G’U voor mij hebt in de dood gegeven, 

hoe zou ik dan naar mijne wil nog leven? 

Zou ‘k U, o Heer, Die voor mijn schuld woudt 

lijden, 

mijn hart niet wijden? 

Witter dan sneeuw – OPW 811 

Was mij witter dan sneeuw; 

was mij schoon van mijn schuld; 

zie mijn offer Heer: mijn berouw. 

Wees genadig, o God, 

heb met mij toch geduld, 

wees barmhartig, 

ik pleit op Uw trouw. 

Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht, 

laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 

Was mij witter dan sneeuw; 

laat mij rein voor U staan, 

zie niet om naar wat ik heb gedaan. 

Was mij witter dan sneeuw; 

maak mij sterk door Uw Geest; 

schep een zuiver hart diep in mij. 

Laat mij dicht bij U zijn, 

U alleen, Heer, geneest 

van mijn zonde en schuld: 

Spreek mij vrij! 

Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht, 

laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 

Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht, 

laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 



Was mij witter dan sneeuw; 

laat mij rein voor U staan, 

zie niet om naar wat ik heb gedaan. 

U nodigt mij aan tafel – NOTH 364 

U nodig mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; 

te proeven van het leven, dat U deelt door 

brood en wijn. 

U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag: 

een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag. 

U ziet mijn hart en leven, de onrust die 

verwart; 

mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn 

hart. 

U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet 

meer: 

in vertrouwen leg ik alles voor U neer. 

De beker in Uw handen, neem ik vol liefde 

aan, 

uit handen die verwond zijn, waarin de tekens 

staan. 

Geen woorden meer van oordeel, genade 

onverdiend, 

die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien. 

U deelt met mij de maaltijd, reikt mij 

verzoening aan. 

Uw liefde is nog groter dan de schuld die is 

voldaan. 

U toont mij Uw genade, die werkzaam is in 

mij: 

door de kracht van Uw genade ben ik vrij! 

Door de kracht van Uw genade ben ik vrij! 

Door de kracht van Uw genade ben ik vrij! 

Door de kracht van Uw genade ben ik vrij! 


