
 
 

 

Opw 717 – Stil mijn ziel wees stil 

 

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 

 

 

Opw 733 – Tienduizend redenen 

 

De zon komt op, maakt de morgen wakker; 

mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt 

en wat mij mag overkomen, 

laat mij nog zingen als de avond valt. 

 

Refrein: 

Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit; 

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 

Uw Naam is groot en Uw hart is  zacht. 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 

tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

 

(Refrein) 

 

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 

mijn adem stokt en mijn einde komt, 

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

 (Refrein 2x) 

 Verheerlijk zijn heilige naam. 

 Verheerlijk zijn heilige naam. 

 

 

 
 

 

OvK 206 - Geest van God 

 

Geest van God, 

kom nu bij mij, 

kom nu bij mij, 

kom nu bij mij. 

Geest van God, 

kom nu bij mij 

met uw kracht 

maakt U mij vrij. 

 

Geest van God, 

ik luister nu, 

ik luister nu, 

ik luister nu. 

Geest van God, 

ik luister nu: 

leer mij Heer 

steeds meer van U. 



 

Geest van God, 

schijn door mij heen, 

schijn door mij heen, 

schijn door mij heen. 

Geest van God, 

schijn door mij heen 

met uw licht 

voor iedereen. 

 

Geest van God, 

nu word ik stil… 

Geest van God… 

Leid mijn leven 

naar uw wil. 

Leid mijn leven 

naar uw wil. 

 

 

Opw 7 - Heer, God, U loven wij 

 

Heer God, U loven wij 

Heer, U belijden wij 

Vader in eeuwigheid, 

zingt 't gans heelal uw naam 

Aarde en hemel, Heer 

Zingen Uwe naam ter eer 

Heel uw schepping door 

Eeuwig met 't engelenkoor 

 

Heilig, heilig, heilig is onze God 

De Heer Ze-ebaoth 

Hemel en aarde 

Zijn van uw grootheid vol 

Hemel en aarde 

Zijn van uw grootheid vol 

 

 

 

ELB 466 - Onze Vader die in de hemelen zijt 

 

Onze Vader die in de hemelen zijt 

Uw naam worde geheiligd 

Uw koninkrijk kome 

Uw wil geschiede 

Op aarde zoals in de hemel 

 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

En vergeef ons onze schulden 

Gelijk ook wij aan anderen vergeven 

En leidt ons niet in verzoeking 

Maar verlos ons van de boze 

 

Want van U is het koninkrijk 

En de kracht en de heerlijkheid 

Tot in eeuwigheid 

In eeuwigheid 

Amen  

 

 


