
 



 

Muziek: M.W. Smith | Arr. & tekst: A. Wouters 
 

In de morgen van de dag, als ik weer ontwaken mag;  
dorst mijn ziel, als in een land dat dor en mat van droogte brandt.  

Levend Water uit Uw bron gaf mij dat ik zingen kon van Uw goedheid;  
laat niet los wat Uw hand aan mij begon. 

 
Trouwe Vader, breng mij terug. Uw nabijheid is mijn lust.  

In de schuilplaats waar ik vlucht, onder Uw vleugels, vind ik rust. 
 

Als ik bedenk in de nacht en mijn ziel op U wacht, denk ik terug aan 
hoe U sprak; U bent mijn Helper elke dag.  

Als de vijand vol van kwaad dreigend mij naar het leven staat,  
weet ik dat door twijfel heen Uw rechterhand mij nooit verlaat. 

 
Trouwe Vader, breng mij terug. Uw nabijheid is mijn lust.  

In de schuilplaats waar ik vlucht, onder Uw vleugels, vind ik rust. 
 

Boven al mijn vragen uit klinkt een lied, een vast besluit:  
In de schaduw van Uw kruis vindt mijn ziel een veilig thuis. 

 

Tekst: M. A. Kidder | Muziek: A. Wouters 
 

Ere you left your room this morning, 
ere you left your room this day, 

ere you left your room this evening; 
Did you think to pray? 

In the name of Christ, our Savior, 
In the Name of Christ, I say: 

Did you sue for loving favor as a Shield today? 
 

Oh, how praying rest the weary! 
Prayer will change the night to day; 

So when life seems dark and dreary, 
don’t forget to pray! 

 



 

When sore trials come upon you, 
when sore trials press you down. 

When sore trials come all over you; 
Did you think to pray? 

 
When your soul was bowed in sorrow, 

when your soul was bowed in pain. 
Balm of Gilead did you borrow at the gates of day? 

 
Oh, how praying rest the weary! 

Prayer will change the night to day; 
So when life seems dark and dreary, 

don’t forget to pray! 
 
 

Vertaling 
Voor je jouw kamer verliet vanmorgen, 

voor je vandaag jouw kamer verliet, 
voor je vanavond jouw kamer verliet, 
heb je er aan gedacht om te bidden? 
In de naam van Christus onze redder, 

in de naam van Christus, zeg ik: 
Heb je een beroep gedaan op Zijn liefdevolle 

gunst als beschermend schild? 
O hoe kan het bidden de vermoeiden rust 

geven! Gebed kan de nacht in dag veranderen! 
Dus als het leven donker en somber lijkt, 

vergeet dan niet te bidden! 
Als jou pijnlijke beproevingen overkomen, 

Als pijnlijke beproevingen je terneer drukken, 
Wanneer je in zware strijd bent, 

Heb je eraan gedacht om te bidden? 
Toen jouw ziel terneergedrukt was van verdriet, 
toen jouw ziel terneergedrukt was in pijn, heb 

je toen om balsem van Gilead gevraagd bij het 
aanbreken van de dag? 



 

Arr.: W.A. den hertog / A.Wouters jr. / trad. 
 

Hij, die op Gods bescherming wacht, 
Wordt door den hoogsten Ko - ning 

Beveiligd in den duist'ren nacht, 
Beschaduwd in Gods wo - ning. 

Dies noem ik God, zo goed als groot 
Voor hen, die op Hem bouwen, 

Mijn burcht, mijn toevlucht in den nood, 
Den God van mijn betrouwen. 

 

Tekst: H. Ten Cate | Muziek: K. Bán & A. Roest | Arr.: Arjan Wouters | Soliste: Elise Mannah 
- 

Al maken duizend vragen me bang 
en stamel ik, op zoek naar woorden; 

al zucht mijn hart al veel te lang, 
mijn God zal mijn gebeden horen. 

 
Al is de hemel zwijgzaam en stil, 

U geeft me kracht om vol te houden. 
Als tijd alleen mijn pijn niet heelt, 
dan nog blijf ik op U vertrouwen. 

 
In het donkerst van de nacht 

leert U mijn ziel te zingen. 
U geeft wonderlijke kracht 
en vrede diep van binnen. 

Ook in mijn verdriet 
vindt mijn lied een weg naar U. 

 
Al is het wonder waar ik op hoop, 
waar ik om bid, nog uitgebleven, 
toch vind ik troost in dit geloof: 

mijn naam staat in het boek van leven. 
 

Trouwe God die mij ziet, 
sterke God die mij redt, 

een gebroken hart veracht U niet. 
Elke zucht is een lied, 
elke traan een gebed. 



 

U hoort mijn klacht, 
U hoort mijn lied. 

 
Juist in mijn verdriet 

vindt mijn lied een weg naar U. 

R. Morgan | Arr.: L. Moree 
 

Verberg mij nu onder uw vleugels Heer;  
houd mij vast in Uw sterke hand. 

Als de oceaan haar krachten toont  
zweef ik met u hoog boven de storm. 
Vader U bent sterker dan de vloed.  
Dan word ik stil, U bent mijn God. 

 
Vind rust mijn ziel in God alleen; 

 ken zijn kracht, vertrouw hem en wees stil. 
Als de oceaan haar krachten toont  

zweef ik met u hoog boven de storm. 
Vader U bent sterker dan de vloed.  
Dan word ik stil, U bent mijn God. 

 
 

 
Debby Owens | arr.: L. Morée | solist: Jaco van Houselt 

 
Hear my prayer, O Lord. 

From the ends of the earth I cry. 
Your peace lead me to the rock that is higher than I. 

Lord, hear my prayer,  
Your peace, Your peace 

will lead higher than I. 
For you have been my strength  

in times of trouble, a tower above my enemies. 
And Lord I will abide with You for ever, 

 in the shelter of Your wings. 
 
 

 
 



 

Vertaling:  (naar Ps. 61 vers 2-5) 
“Hoor mijn gebed, o God. Van het einde van het 

land roep ik tot U. Uw vrede (alleen) leidt mij 
op een rotsteen, die voor mij te hoog zou zijn. 

O God hoor mijn gebed, Uw vrede, Uw vrede alleen 
kan mij brengen wat hoger is dan ik ben.  

Want U bent een toevlucht voor mij geweest in tijden 
van benauwdheden, een sterke Toren tegen mijn vijanden.  

Heere, ik zal in eeuwigheid bij U 
verblijven, in de schuilplaats onder Uw vleugels.” 

 

Tekst: trad. | Arr.: M. Wilberg 
 

Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation! 
O my soul, praise him, for he is thy health and salvation! 

Join the great throng, Psaltery, organ and song, 
Sounding in glad adoration! 

 
Praise to the Lord! Over all things he gloriously reigneth. 
Borne as on eagle wings, safely his Saints he sustaineth. 

Hast thou not seen How all thou needest hath been 
Granted in what he ordaineth? 

 
Praise to the Lord, who doth prosper thy way and defend thee. Surely 

his goodness and mercy shall ever attend thee. 
Ponder anew What the Almighty can do, 

Who with his love doth befriend thee. 
 

Praise to the Lord! Oh, let all that is in me adore him! 
All that hath breath, join with Abraham's seed to adore him! 

Let the "amen" Sum all our praises again, 
Now as we worship before him 

 
 

Vertaling: (LvdK) 
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam, 

Looft al wat ademt de Here. 
 
 



 

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. 

Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 

Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
Lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 

Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag, die u met liefde bejegent. 
 

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 

Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

 

 
Psalm 72 

De bergen zullen vrede dragen, 
De heuvels heilig recht; 

Hij zal hun vrolijk op doen dagen, 
Het heil, hun toegezegd. 

't Ellendig volk wordt dan uit lijden 
Door Zijnen arm gerukt; 

Hij zal nooddruftigen bevrijden; 
Verbrijz'len, wie verdrukt. 

 
Ja, elk der vorsten zal zich buigen 

En vallen voor Hem neer; 
Al 't heidendom Zijn lof getuigen, 

Dienstvaardig tot Zijn eer. 
't Behoeftig volk, in hunne noden, 

In hun ellend' en pijn, 
Gans hulpeloos tot Hem gevloden, 

Zal Hij ten redder zijn. 
 

Dan zal, na zoveel gunstbewijzen, 
't Gezegend heidendom 

't Geluk van dezen Koning prijzen, 
Die Davids troon beklom. 

Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, 
Bekleed met mogendheên; 

De HEER, in Israël geprezen, 
Doet wond'ren, Hij alleen. 



 

Beveel gerust uw wegen 
Beveel gerust uw wegen 

al wat u 't harte deert 
der trouwe hoed' en zegen 
van Hem, die 't al regeert 

Die wolken, lucht en winden 
wijst spoor en loop en baan 
zal ook wel wegen vinden 

waarlangs uw voet kan gaan 
 

Laat Hem besturen, waken 
't is wijsheid wat Hij doet 

Zo zal Hij alles maken 
dat ge u verwond’ren moet 
als Hij, die alle macht heeft 

met wonderbaar beleid 
geheel het werk volbracht heeft 

waarom gij thans nog schreit 
 

Maar blijft gij met vertrouwen 
naar God zien in de nacht 

dan doet Hij u aanschouwen 
wat gij het minst verwacht 

Eens zal Hij u bevrijden 
ook van de zwaarste last 

houd moedig bij het strijden 
aan zijn beloften vast 

 
 

Wat de toekomst brenge moge 
Wat de toekomst brenge moge, 

mij geleidt des Heren hand, 
moedig sla ik dus de ogen, 
naar het onbekende land. 

Leer mij volgen zonder vragen, 
Vader wat Gij doet is goed. 

Leer mij slechts het heden dragen, 
met een rustig, kalme moed. 

 
 
 
 



 

Heer ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig Hij die durft geloven, 

ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij Uw wegen duister, 

zie ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al Uw luister, 

als ik in Uw hemel kom. 
 

Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 

loop ik met gesloten ogen, 
naar het onbekende land. 

 
 

Psalm 42 
't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar 't genot 

Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 

In Uw huis Uw naam verhogen? 
 

'k Denk aan U, o God, in 't klagen, 
Uit de landstreek der Jordaan; 

Van mijn leed doe 'k Hermon wagen; 
'k Roep van 't klein gebergt' U aan. 
'k Zucht, daar kolk en afgrond loeit, 
Daar 't gedruis der waat'ren groeit, 

Daar Uw golven, daar Uw baren 
Mijn benauwde ziel vervaren. 

 
O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 

Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 

Want Gods goedheid zal uw druk 
Eens verwiss'len in geluk. 

Hoop op God, sla 't oog naar boven; 
Want ik zal Zijn naam nog loven. 



 

 
Hoe groot zijt Gij 

O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering 
de wereld zie, die U hebt voortgebracht 

Het sterrenlicht, het rollen van de donder 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht 

 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God 

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God 

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij 
 

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een lam 

Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam 

 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God 

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God 

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij 
 

De Lichtstad 
Lichtstad met uw paarlen poorten, 
Wond're stad zo hoog gebouwd 

Nimmer heeft men op deez' aarde, 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 

Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 

In het nieuw Jeruzalem. 
 

Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 

In het nieuw Jeruzalem 
 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 
Luist'ren naar zijn liefdestem 

Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem 



 

Mel. Shane & Shane | Tekst & arr.: A. Wouters | soliste: Elise Mannah 
 

Nog voor ik bestond, voor de tijd begon 
kende U mij al, nog voor ik ´t leven vond. 

U formeerde mij in verborgenheid, 
Wonderlijk door Uw handen gevormd. 

 
U de Alfa en Omega, het begin en het eind. 

U die is, U die was en komen zal. 
U de Oorsprong van het leven, U die draagt door de tijd, 

U de Schepper leeft in eeuwigheid. 
 

Wat ik zeg of doe, wat ik denk of voel, 
Iedere traan die ik vloei; U weet wat ik bedoel. 

Vlucht ik weg in de nacht? U ziet mij als de dag. 
U doorgrond mij, U kent heel mijn hart. 

 
U de Alfa en Omega, het begin en het eind. 

U die is, U die was en komen zal. 
U de Oorsprong van het leven, U die draagt door de tijd, 

U de Schepper leeft in eeuwigheid. 
 
 

Tekst: H. Maat | Muziek: A. Roest | Arr.: A. Wouters | Soliste: Elise Mannah 
 

In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 

 
Ook al zijn er duizend vragen, 

al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 

U die alles overziet. 
 

U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       

Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 

 



 

U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 

Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht. 

 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 

Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 

 

Muziek: J. Groban | Tekst & arr.: A. Wouters 
Duet: Jaco van Houselt & Elise Mannah 

 
Wanneer de zon is neergedaald, 
de dag weer is voorbij gegaan. 

Het sterrenlicht de hemel vult, roep ik U aan. 
Wanneer ik terug zie op mijn weg, 

en al mijn fouten overdenk. 
Komt een verlangen in mijn hart 

dat steeds weer zegt: 
 

Eens komt de dag dat ik U ontmoeten mag, 
met een schare die niemand tellen zal, 

een menigte rondom Uw troon. 
Geen zorg, geen pijn, voor altijd bij U te zijn! 
Geen dag, geen jaar, maar tot in eeuwigheid. 

En dat dankzij het werk van Uw Zoon! 
 

Wanneer ik in aanwezigheid 
van U mijn zondeschuld belijdt. 

Vraag ik mij af wanneer U komt en mij bevrijdt. 
Ik weet dat ik het niet verdien, 

maar Heere laat mij dan toch zien, 
dat het Uw Zoon was Die voor mij aan’t kruishout stierf. 

 
Met hart en stem zingen wij tot eer van Hem, 

verlangend naar het hemels Jeruzalem; 
U prijzend Heer om Wie U bent! 

Geen zorg, geen pijn, voor altijd bij U te zijn! 
Geen dag, geen jaar, maar tot in eeuwigheid. 

En dat dankzij het werk van Uw Zoon 


