
 
 
Op Toonhoogte 40 –  
Welzalig de man die niet wandelt 
 
Welzalig de man die niet wandelt,  
in de raad der goddelozen 
Die niet staat op de weg der zondaars,  
noch zit in de kring der spotters 
Maar aan des Heren wet,  
zijn welgevallen heeft, 
en diens wet overpeinst,  
bij dag en bij nacht 
 
Want hij is, als een boom 
geplant aan waterstromen 
die zijn vrucht geeft op tijd,  
welks loof niet verwelkt 
Alles gelukt 
 
 
 

Nieuw Liedboek 416 - Ga met God 
 
Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen, 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Opwekking 32 - Dit is de dag 
 
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. 
 
 
Op Toonhoogte 440 – Lees je bijbel 
 
Lees je bijbel,  
bid elke dag (3*) 
Lees je bijbel, bid elke dag,  
dat je groeien mag (3*)  
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 



Opwekking 42 – ‘k Stel mijn vertrouwen 
 
'k stel mijn vertrouwen  
op de heer, mijn god. 
want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
'k zie naar hem op en 'k weet:  
Hij is mij steeds nabij. 
 
 
Opwekking 88 – Een rivier vol van vrede 
 
Een rivier vol van vrede 
een rivier vol van vrede 
een rivier vol van vrede in mijn hart!  
 
Een rivier vol van vrede 
een rivier vol van vrede 
een rivier vol van vrede in mijn hart!  
 
Een fontein vol van blijdschap 
een fontein vol van blijdschap 
een fontein vol van blijdschap  
 
Een fontein vol van blijdschap 
een fontein vol van blijdschap 
een fontein vol van blijdschap in mijn hart 
 
Ik heb lief als mijn Jezus 
Ik heb lief als mijn Jezus 
Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart 
 
 

Ik heb lief als mijn Jezus 
Ik heb lief als mijn Jezus 
Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart 
 
Een rivier vol van vrede 
een fontein vol van blijdschap 
ik heb lief als mijn jezus in mijn hart 
 
Een rivier vol van vrede 
een fontein vol van blijdschap 
ik heb lief als mijn jezus in mijn hart 
 
 
Op Toonhoogte 431 –  
Jezus is de goede Herder 
 
Refrein: 
Jezus is de goede Herder. 
Jezus, Hij is overal. 
Jezus is de goede Herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 
 
Als je 's avonds niet kunt slapen 
en je bang in 't donker bent, 
denk dan eens aan al die schaapjes, 
die de Heer bij name kent. 
 
Refrein 
 
En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede Herder, 
Hij vergeet zijn schaapjes niet. 
 
Refrein 


