
1) Dit is de dag, (2x) 

die de Heer ons geeft. (2x) 

Weest daarom blij (2x) 

en zingt verheugd. (2x) 

Dit is de dag die de Heer 

ons geeft. 

Weest daarom blij en zingt 

verheugd. 

Dit is de dag, dit is de dag, 

die de Heer ons geeft. 

2) 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 

3) Heilige Geest van God,) 
vul opnieuw mijn hart.)2x 
Vul mij opnieuw, 
vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, 
vul opnieuw mijn hart. 
 
Heilige Geest van God,) 
vul opnieuw mijn hart.)2x 
Vul mij opnieuw, 
vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, 
vul opnieuw mijn hart. 

 

4) opw 770  
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

5) 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. 
 
 
 
 

6) Opw 807  
In mijn twijfels, mijn verdriet,  
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 2x 
In mijn onrust neemt U mijn hand  
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 2x 
 
God van licht, wees mijn Gids. 
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn Gids. 
Leid mij door het donker veilig naar de kust, 
waar U woont 4x 
 
Storm en golven vrees ik niet.  
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee.2x 
God van licht, wees mijn Gids. 
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn Gids. 
Leid mij door het donker veilig naar de kust, 
waar U woont 4x 
 
U schijnt feller dan de sterren. )4x 
Heer, U leidt ons door de storm.) 
 
God van licht, wees mijn Gids.  
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn Gids. 
Leid mij door het donker veilig naar de kust, 
waar U woont 4x  
 
7) Een wijs man bouwde zijn huis op de rots.3x. 
En de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.3x 
En het huis op de rots stond vast. 
 
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand.3x 
En de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.3x 
En het huis stortte in met een plof. 
 



Dus bouw je huis op Jezus, de Rots.3x 
En de zegen daalt dan neer. 
En de zegen daalt dan neeren ‘t gebed stijgt op.3x 
Bouw je levenshuis op Hem. 

8) Wie mijn woorden hoort 
en wat Ik zeg ook doet, 
die lijkt sprekend op een man 
die z'n huis bouwt op een rots. 
En de regen valt met bakken neer, 
de wind waait minstens windkracht tien of meer, 
de zee komt op en gaat enorm tekeer. 
Maar als je bouwt op een rots, 
hoog op een rots, sta je vast. 
 
Refr:Doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, 
doe wat Jezus zegt! 
Doe, doe, doe, doe,doe, doe, doe, doe, 
doe wat Jezus zegt 

Wie mijn woorden hoort, 
maar geen van alle doet, 
die lijkt sprekend op een man, 
die z'n huis bouwt op het zand. 
En de regen valt met bakken neer, 
de wind waait minstens windkracht tien of meer, 
de zee komt op en gaat enorm tekeer. 
Maar als je bouwt op het zand, 
los op het zand, stort je in. 
Refrein 
 
Wie mijn woorden hoort 
en wie mijn woorden doet, 
die bouwt op het fundament, 
die staat vast en zeker goed. 
En valt de regen dan met bakken neer 
en waait de wind met windkracht tien of meer, 
dan schud je heus behoorlijk heen en weer. 
Maar als je bouwt op de rots, 
Jezus de rots, sta je vast. 
Refrein 2x  

 

9) Don't build your house on the sandy land, 
Don't build it too near the shore. 
It might look kind of nice but you'll have to build it 
twice.Oh, you'll have to build your house once more 

You better build your house on a rock, 

Make a good foundation on a solid spot. 

Then the storms may come and go,  

but the Peace of God you will know  

10) 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 U 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 , uw liefde kent geen grenzen, 
dank U, dat ik dit zeggen kan. 
Dank U, o God, ik wil U danken, 
dat ik danken kan. 

11) Sta ’s even op als je Jezus liefhebt. 
Sta ’s even op als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken 
dat je   van Hem houdt. 
 
Klap eens in je hand als je … 
Draai ’s even rond... 
Spring ’s in de lucht... 
Stamp eens op de grond... 
Geef elkaar een hand…  
Swing eens lekker uit… 
Ga eens even zitten… 
 

 

12) 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. 
 
 12) 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.  


