
Als g’in nood gezeten 

1. Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet, 
wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet. 
Vrees toch geen nood, 's Heren trouw is groot, 
en op 't nacht'lijk duister, volgt het morgenrood. 
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad; 
God zal u behoeden, uw Toeverlaat. 

2. God blijft voor u zorgen, goed is de Heer 
en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer. 
Schoon g' in 't verdriet, nergens uitkomst ziet, 
groter dan de Helper, is de nood toch niet. 
Wat ons ontviele, Redder in nood, 
red slechts onze ziele, uit zond' en dood. 

 

Heer, ik hoor van rijke zegen 

1. Heer, ik hoor van rijke zegen, 
die Gij uitstort keer op keer; 
laat ook van die milde regen 
dropp’len vallen op mij neer; 
ook op mij, ook op mij, 
dropp’len vallen ook op mij. 

2. Liefde Gods, zo rein, zo krachtig, 
bloed van Jezus, rijk en vrij, 
Gods genade, sterk en machtig, 
o, verheerlijk U in mij. 
Ook in mij, ook in mij, 
o, verheerlijk U in mij. 

3. Ga mij niet voorbij, o Herder, 
maak mij gans van zonden vrij. 
Vloeit de stroom van zegen verder. 
Zegen and'ren, maar ook mij. 
Ja, ook mij. Ja, ook mij. 
Zegen and'ren, maar ook mij. 

 

Een vaste burcht 

1. Een vaste burcht is onze God, 
een toevlucht voor de Zijnen! 
Al drukt het leed, al dreigt het lot, 
Hij doet zijn hulp verschijnen! 
De vijand rukt vast aan 
met opgestoken vaan; 
hij draagt zijn rusting nog 
van gruwel en bedrog, 
maar zal als kaf verdwijnen! 

2. Geen aardse macht begeren wij, 
die gaat welras verloren. 
Ons staat de sterke Held ter zij, 



dien God ons heeft verkoren. 
Vraagt gij zijn naam? Zo weet, 
dat Hij de Christus heet, 
Gods eengeboren Zoon, 
verwinnaar van de troon: 
de zeeg' is ons beschoren! 

3. Gods Woord houdt stand in eeuwigheid 
en zal geen duimbreed wijken. 
Beef, satan! Hij, die ons geleidt, 
zal u de vaan doen strijken! 
Delf vrouw en kind'ren `t graf, 
neem goed en bloed ons af, 
het brengt u geen gewin: 
wij gaan ten hemel in 
en erven koninkrijken! 

Eens was ik een vreemd’ling 

1. Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart. 
Ik kende geen schuld en ‘k gevoelde geen smart. 
Ik vroeg niet: “Mijn ziele, doorziet gij uw lot? 
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?” 

2. Al sprak daar een stem uit de heilige blaân 
van ‘t Lam, met de zonden der wereld belaân, 
ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk, 
‘k stond blind en van verre, in mij zelven zo rijk. 

3. Ik deed als Jeruzalems dochters weleer, 
ik weend’ om de pijn van mijn lijdende Heer, 
maar dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld 
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld. 

4. Maar toen mij Gods Geest aan mij zelf had ontdekt, 
toen werd in mijn ziele de vreze gewekt. 
Toen voeld’ ik wat eisen Gods heiligheid deed. 
Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. 

5. Toen vlucht’ ik tot Jezus. Hij heeft mij gered! 
Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet! 
Mijn heil en mijn vreugd’ en mijn leven werd Hij. 
Ik boog m’, en geloofd’, en mijn God sprak mij vrij! 

6. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, 
dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. 
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf. 
Nu neemt mij geen satan de zegekroon af. 

7. Nu reis ik getroost onder ‘t heiligend kruis 
naar ‘t erfgoed hierboven, naar ‘t Vaderlijk huis. 
Mijn Jezus geleidt mij door d’ aardse woestijn. 
“Gestorven voor mij!” zal mijn zwanenzang zijn. 

Uw Woord is een lamp 

1. Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 



Uw Woord is een lamp, 
Uw Woord is een licht. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 

 

 

 

Ere zij aan God, de Vader 

1. Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'gen Geest, de trooster, 
de Drie-een'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-een'ge in zijn troon. 

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons bevrijdt van elke smet. 
Ere zij aan Hem, die zondaars 
in de rij van koon'gen zet. 
Halleluja, halleluja, 
't Lam, dat vrijkocht en dat redt! 

3. Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer, 
heerlijheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 

 

Dank, dank nu allen God 

1. Dankt, dankt nu allen God,  
met blijde feestgezangen! 
Van Hem is ‘t heug’lijk lot, 
het heil, dat wij ontvangen.  
Hij ziet in Christus ons 
altijd genadig aan, 
en heeft ons dag aan dag 
met goedheid overlaân. 

2. Hij, d’eeuwig rijke God, 
wil ons reeds in dit leven  
Zijn vreed’ en heilgenot 
als aan Zijn kind’ren geven. 
Hij zal ons door Zijn Geest 
vermeerd’ren licht en kracht,  
en ons uit alle nood 
verlossen door Zijn macht. 

3. Lof, eer en prijs zij God, 
door allerlei scheps’len tongen, 
op Zijne hemeltroon 



aanbiddend toegezongen; 
de Vader en de Zoon, 
Die met de Heil’ge Geest, 
Drie-eni God, steeds blijft, 
en immer is geweest. 

 

Stilte over alle landen 

1. Stilte over alle landen 
in deze nacht. 
Vouwen wij tezaam de handen 
voor deze nacht. 
Welke zonden wij bedreven, 
wil ze, Here, ons vergeven. 
God wil goede rust ons geven 
in deze nacht. 

2. Stilte over alle landen 
in deze nacht. 
Vouwen wij tezaam de handen 
voor deze nacht. 
God zal voor ons allen zorgen 
tot het dagen van de morgen. 
Veilig en bij Hem geborgen 
zijn wij vannacht. 

3. Stilte over alle landen 
in deze nacht. 
Vouwen wij tezaam de handen 
voor deze nacht. 
Heer omring ons met Uw vrede 
Deel Uw rust aan allen mede. 
Zo klinkt tot U onze bede 
in deze nacht. 

 

Zegen ons Algoede 

1. Zegen ons Algoede, 
neem ons in Uw hoede 
en verhef Uw aangezicht, 
over ons en geef ons licht. 

2. Stort, op onze bede, 
in ons hart Uw vrede, 
en vervul ons met de kracht, 
van Uw Geest bij dag en nacht. 

3. Amen, amen, amen, 
dat wij niet beschamen, 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, Uw naam ter eer. 


