
Morgen; 
 
Ho! Stop! 
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld 
 
Ho! Stop! Sta eens even stil 
 Waar wou je heen gaan of maakt dat geen 
verschil 
 Ho! Stop! Ga er niet vandoor 
 Je bent er toch niet zomaar, je leeft ergens 
voor 
 
Als je in de trein zou stappen en je zou niet 
weten waar je heen wou gaan 
 Heen wou gaan 
 Kon je beter in je warme bedje blijven liggen 
zonder op te staan 
 Op te staan 
 Alles gaat uiteindelijk mis 
 Als je niet weet wie Jezus is 
 
Ho! Stop! Sta eens even stil... 
 
Als je in het donker wandelt kun je niet goed 
kijken waar je heen wilt gaan 
 Heen wilt gaan 
 Daarom heb je Jezus nodig want hij steekt een 
lichtje in je leven aan 
 Je leven aan 
 Reken maar dat jij je vergist 
 Als je het licht van de wereld mist 
 
Ho! Stop! Sta eens even stil... 

 
Als je in de put zou vallen en je zou voor 
niemand meer te horen zijn 
 Te horen zijn 
 Zat je daar te kniezen in de duisternis en alles 
zou verloren zijN 
 Verloren zijn 
 Weet je als het donker wordt 
 Jezus' arm is nooit te kort 
 
Ho! Stop! Sta eens even stil... 
 
WIJ ZIJN MEER DAN OVERWINNAARS       
(OPW479) 
 
Refrein: 
Wij zijn meer dan overwinnaars 
door Hem die ons heeft liefgehad. 
Wie zal ons nog kunnen scheiden 
van de liefde van de Heer. 
 
Want als God voor ons is, 
wie is er tegen ons. 
Hij die zelfs zijn eigen Zoon 
niet gespaard heeft van de dood. 
Hij is gestorven 
en Hij is opgestaan. 
Ja, Hij troont nu in de hemel, 
aan de rechterhand van God. 
 
Al worden wij vervolgd, 
al worden wij gedood, 
wij zijn meer dan overwinnaars 

door Jezus onze Heer. 
Noch dood, noch leven, 
heden of toekomst, 
niets zal ons nog kunnen scheiden 
van de liefde van de Heer. 
 
Wij zijn meer dan overwinnaars. 
 
 
 
 
 
Middag; 
 
JDH 548 / OPW400 
 
Liefde was het, onuitputt’lijk, 
 liefd’ en goedheid, eind’loos groot. 
 Toen de Levensvorst op aarde 
 tot ons heil zijn bloed vergoot. 
 Komt, laat ons zijn liefde prijzen! 
 God geeft vreugd’ en dankensstof. 
 Eenmaal zingen wij voor eeuwig 
 in de hemel zijnen lof. 
 
Rijd als Heerser door de velden, 
 Jezus in uw grote kracht. 
 Niets, niets kan U tegenhouden, 
 zelfs de hel niet met haar macht. 
 Voor uw naam, zo groot en heerlijk 
 zinkt de vijand weg in ’t niet. 
 Heel de schepping, Heer, zal beven, 
 als zij U, haar Koning, ziet. 


