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Wees toch stil 

 

O, wees toch stil, als God u hier wil leiden 
op wegen die u niet verstaat. 
Blijf gelovig steeds Zijn hulp verbeiden; 
bij Hem is licht, bij Hem is raad. 
O, wees dan stil. 
 
O, wees toch stil; laat God maar zorgen, 
Hij helpt te rechter tijd. 
Bij Hem bent u zelfs bij nacht geborgen, 
Hij schenkt u krachten tot de strijd. 
O, wees dan stil. 
 
O, wees toch stil; leer als de Heiland zwijgen, 
al gaat uw weg door donkere nacht. 
Laat uw gebed tot God opstijgen, 
Hij hoort uw bede en kent uw klacht. 
O, wees dan stil. 
 
O, wees toch stil; het is uw God en Vader, 
die in de woestijn u leidt. 
Hij brengt door alles u Zijn hart steeds nader, 
terwijl u boven d' eeuwige rust verbeidt. 
O, wees dan stil. 
 
O, wees toch stil; dra zal de morgen dagen, 
haast is de donkere nacht voorbij. 
Hef ’t hoofd omhoog en wil toch niet versagen, 
want Jezus komt, Hij is nabij. 
O, wees dan stil. 
 
O, wees toch stil; want spoedig zult u wonen 
bij Hem, in d' eeuwige heerlijkheid. 
Daar zal Hij Zelf de trouwe strijders lonen, 
en smaakt u volle zaligheid. 
Wees daarom stil.  
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Mijn hoop, die is op U 

Psalm 39:8 

 

Mijn hoop, die is op U – in dit vergankelijk leven,  
waar ’t wisselend lot ons vaak doet beven,  
en waar zoveel teleurstelt, telkens weer.  
Mijn hoop, die is op U, o Heer! 

Mijn hoop, die is op U. Hoe woelen hier de mensen 
en gaan heen als een schaduw, ondanks al hun wensen. 
Als rook vergaat hun hoop, hun naam en eer. 
Mijn hoop, die is op U, o Heer! 

Mijn hoop, die is op U, o Rots van mijn vertrouwen! 
Ik mag te allen tijde op U, o Jezus, bouwen. 
Zinkt alles hier in ’t niet, stort alles neer, 
mijn hoop, die is op U, o Heer! 

Mijn hoop, die is op U. Wat zal ik nog verwachten? 
‘k Weet: U bent bij mij, ook in de bangste nachten. 
U ziet altijd in liefde op mij terneer, 
mijn hoop, die is op U, o Heer! 

Mijn hoop, die is op U. U zult mij niet beschamen, 
al Gods beloften zijn in U toch ja en amen. 
O, wat een vaste grond! Wat wens ik meer? 
Mijn hoop, die is op U, o Heer! 

Mijn hoop, die is op U. Totdat ik U daarboven 
voor al Uw liefde en trouw in eeuwigheid zal loven,  
waar alles juicht Uw grote naam ter eer,  
blijft hier mijn hoop op U, o Heer! 
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Uw trouw is groot 

 

Heer, maak mij stil. 
Gaan dan ook Uw wegen 
van heilige trouw en zorg tegen 
mijn gedachten in, en tegen wens en wil.  
Heer, maak mij stil! 

Heer, leert U mij 
op Uw liefde steeds te bouwen, 
en Uw wijsheid te vertrouwen. 
Hoe wonderlijk Uw doen mag zijn,  
Heer, leert U mij! 

Uw trouw is groot. 
Uw goedheid, elke morgen, 
ja, ieder uur weer nieuw; en U bleef zorgen 
vanaf mijn jeugd, in moeite, strijd en nood. 
Uw trouw is groot! 

‘k Zie het einde van mijn baan, 
nog slechts een enk'le schrede. 
Verhoor genadiglijk mijn bede: 
dat ‘k U trouw en stil zal volgen 
tot het einde van de baan! 
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Ik schuil bij U! 

Psalm 143:9 

 
Ik schuil bij U, 
o, Heer, zo vol van liefde; 
die voor mij leed en stierf, 
voor mij een plaats bij God verwierf, 
hoewel ik door mijn kwaad U ernstig griefde. 
Ik schuil bij U! 
 
Ik schuil bij U, 
o, Heer, zo vol genade; 
want toen ik ver van God 
in zonde en schuld bedierf mijn lot, 
sloeg U mij toch in Uw ontferming gade. 
Ik schuil bij U! 
 
Ik schuil bij U, 
o, Heer, zo vol erbarmen; 
die het verlorene vond, 
en die mij draagt vanaf die stond, 
als goede Herder, in Uw sterke armen. 
Ik schuil bij U! 
 
Ik schuil bij U, 
o, Heer, en prijs Uw trouw, 
zo wonderbaar, zo groot, 
waarmee U helpt uit alle nood. 
Laat mij toch meer op U, o Jezus, bouwen. 
Ik schuil bij U! 
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Schild en Loon 

Genesis 15:1 

 
Ik ben uw Schild – laat dan de vijand woeden; 
hoe groot zijn macht ook is, Ik zal u steeds behoeden, 
zelfs als hij vol boosheid rondziet. 
Ik ben uw Schild, o vrees dus niet! 
 
Ik ben uw Schild – bestormen u gedachten, 
droefheid, angst, vanwege ’t lange wachten 
op Mijn beloften; en plaagt u verdriet,  
Ik ben uw Schild, o vrees dus niet! 
 
Ik ben uw Schild – Mijn almacht noemt bij name 
het grote sterrenheir en telt ze al tezamen. 
Al bent u ook een licht bewogen riet,  
Ik ben uw Schild, o vrees dus niet! 
 
Ik ben uw Loon – hebt u alles hier verlaten 
om met Mij de weg te gaan; ging u de wereld haten, 
berokkende die u ook haat en nood, 
Ik ben uw Loon, zo machtig groot! 
 
Ik ben uw Loon – laat Sodom toch haar schatten, 
als met slangenlist de wereld u wil vatten, 
en zij met zoet gekweel haar goud u bood. 
Ik ben uw Loon, zo heerlijk groot! 
 
Ik ben uw Loon – Ik Zelf, de Heer der heren! 
Als d' Allerhoogste zal alles eens Mij eren. 
Vertrouw op Mij geheel in nood en dood, 
Ik ben uw Loon, onmetelijk groot! 
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