
Sing-in light 19-06 

Allen die dorst hebben: kom! 

Stil, mijn ziel, wees stil (NOTH 234) 

Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang 

voor de onzekerheid van morgen. 

God omgeeft je steeds; Hij is erbij 

in je beproevingen en zorgen. 

Refrein 

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. 

Refrein 

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. 

Refrein (2x) 

Ik rust in U alleen. 

Ik rust in U alleen. 

Opening 

Ik neem even de tijd (NOTH 518) 

Ik neem even de tijd om met U te praten, 

even met U alleen. 

Ik neem even de tijd om bij U te zijn, Heer, 

niemand om me heen. 

Ik neem even de tijd om naar U te luist’ren, 

en stil te zijn voor U. 

Ik neem even de tijd om Uw stem te horen, 

Heer, ik luister nu. 

Refrein 

Spreek Heer, ik luister, 

Uw dienstknecht hoort. 

Spreek Heer, ik luister, 

ik luister naar Uw Woord. 

Ik neem even de tijd, ik wil U aanbidden, 

God van liefde en trouw. 

Ik neem even de tijd, omdat ik wil zeggen, 

dat ik van U hou. 

Ik neem even de tijd om Uw Woord te lezen, 

dat U gegeven heeft. 

Ik neem even de tijd, zodat U kunt spreken 

door Uw Woord dat leven geeft. 

Refrein 

U neemt altijd de tijd om naar mij te luist’ren; 

er gaat nooit een moment voorbij, 

dat U even geen tijd heeft, want op elk 

moment, Heer, 

staat U klaar voor mij. 

Refrein 

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 ernaar 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. 

Leer mij Uw weg, o Heer (NOTH 258) 

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 som ’t hart benauwt, leer mij Uw 

weg. 

Als zorg mijn dank verflauwt, leer mij Uw weg. 

Help mij in vreugd’ en pijn, noodweer en 

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. 

Op elk moment van mijn leven (OPW. 630) 

Op elk moment van mijn leven, 

in voor- of tegenspoed, 

aanbid ik U mijn Jezus 

en dank U voor Uw bloed. 

Ik vind kracht in U, mijn Vader, 

als ik heel dicht bij U ben. 

Mijn hart en mijn gedachten 

worden warm als ik bedenk. 

Refrein 

Vader, U bent goed, 

U bent heilig, U bent liefde. 

Jezus, U bent groot, 

U bent sterker dan de dood. 

Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U 

en ik zing met heel mijn hart: 

ik houd van U. 

Op elk moment van mijn leven, 

bij dag en bij nacht, 

wil ik Uw woorden lezen 

en dragen in mijn hart. 

In de stormen van mijn leven, 

in de regen, in de kou, 

wil ik schuilen in Uw vrede, 

wil ik rusten in Uw trouw. 

Refrein (2x) 

Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U  (    ) 

en ik zing met heel mijn hart:  (2x) 

ik houd van U.    (    ) 

Meditatie: Johannes 4: 1-14 

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 geeft ik mij geheel. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

Heer, ik prijs Uw grote Naam (NOTH 315) 

Heer, ik prijs Uw grote Naam. 

Heel mijn hart wil ik U geven. 

Want U bent de weg gegaan 

die mij redding bracht en leven. 

Refrein 

U daalde neer van Uw troon om mens te zijn. 

Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. 

Van het kruis naar het graf. 

Uit het graf weer opgestaan. 

Heer, ik prijs Uw grote Naam. 

Welk een Vriend is onze Jezus (NOTH 216) 

Welke 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. 

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. 

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. 

Breng dank aan de Eeuwige (NOTH 298) 

Breng dank aan de Eeuwige, 

breng dank aan de Heilige, 

breng dank aan onze Vader Die ons Jezus 

zond. 

Breng dank aan de Eeuwige, 

breng dank aan de Heilige, 

Breng dank aan onze Vader Die ons Jezus 

zond. 

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 

zegt de arme: ik ben rijk, 

om wat de Here heeft gedaan voor ons. 

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 

zegt de arme: ik ben rijk, 

om wat de Here heeft gedaan voor ons. 

Breng dank. 

God wijst mij een weg (NOTH 186) 

Refrein 

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. 

Als 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. 

Refrein 

 

Thuis (Sela) 

Refrein 

Welkom thuis, hier mag je zijn. 

De Vader viert een feest. 

Welkom thuis, voor wie zoek was of op reis, 

te lang is weggeweest, welkom thuis! 

Met Zijn zegenende handen op je schouders 

geeft Hij jou Zijn liefde en Zijn tijd. 

Met Zijn eindeloze goedheid en vergeving, 

heet Hij je welkom. 

Voel je thuis, je bent vrij. Je bent vrij! 

Refrein 

Met Zijn mantel om je heen geeft Hij 

bescherming. 

Hij is trouw in Zijn barmhartigheid. 

Met Zijn eindeloze goedheid en vergeving, 

heet Hij je welkom. 

Voel je thuis, je bent vrij. Je bent vrij! 

Kom maar binnen, Hij sluit je in Zijn armen. 

Je hoort hier, in Zijn aanwezigheid. 

Deel in de vreugde en open nu je handen. 

Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid. 

Refrein (3x) 


