
Zingen na de dienst          februari 2019    Trouw

1) Groot is Uw trouw, o Heer 
1. Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
 
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
 
2. Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Refrein. 
 
2) Het water steeg wel hoog 
1. Het water steeg wel hoog, 
maar wonder boven wonder 
ging Noach niet ten onder; 
de ark alleen bleef droog, 
de ark alleen bleef droog. 
 
2. De dieren gingen mee, 
de grote en de kleine 
met Noach en de zijnen. 
De dieren twee aan twee, 
de dieren twee aan twee. 
 
3. Zij dreven maanden rond. 
Toen ging het water zakken, 
de duif vond groene takken; 
de ark liep aan de grond, 
de ark liep aan de grond. 
 
4. De aarde was er weer. 
En mens en dier mocht wonen 
onder de groene bomen, 
in de vrede met de Heer, 
in de vrede met de Heer. 
 
 

5. De regenboog staat hoog, 
als teken voor de volken, 
Gods woorden te vertolken: 
Het land, het land blijft droog, 
het land, het land blijft droog. 
 
3) Beveel gerust Uw wegen 
1. De Heer moet gij vertrouwen, 
begeert gij de uitkomst goed, 
op Hem uw hope bouwen, 
zal slagen wat gij doet. 
Door geen bekommeringen, 
geen klagen en geen pijn 
laat God zich iets ontwringen: 
Hij wil gebeden zijn. 
 
2. 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. 
 
4) God van liefde 
1. God van liefde, God van trouw, 
U die alles schiep 
mij ook maakte, mij hier ziet 
mij in ’t leven riep 
In de stilte, in de storm 
bent U om me heen 
God van liefde, God van trouw 
U bent nooit alleen 
 
2. God van vrede, God van recht 
van gerechtigheid 
U die mij beschermt, vergeeft 
mij van schuld bevrijdt 
Slaan de golven om mij heen 
Heer u bent erbij 
God van liefde, God van trouw 
U ziet om naar mij 
 
In de stilte, in de storm 
bent U om me heen 
God van liefde, God van trouw 
U laat nooit alleen 
 
 



De eerstvolgende Zingen na de dienst is op D.V. zondag 24 maart met als thema: ‘Toekomst en eeuwig 
leven’. 
 

5) Hij die rustig en stil 
1. Hij die rustig en stil, 
zich steeds voegt naar Gods wil, 
hem in alles vertrouwt en gelooft. 
Die slechts hoort naar Zijn stem, 
zich geheel geeft aan Hem, 
smaakt vreugde die nimmer dooft. 
 
Refrein: 
Zie slechts op Hem, 
volg gehoorzaam Zijn stem. 
Blijf maar rustig vertrouwen, 
altijd ziende op Hem. 
 
2. Wordt u moeite en strijd 
door de mensen bereid: 
zie op Hem; slechts Zijn blik schenkt ons moed! 
Hij draagt u, ook uw kruis, 
brengt straks veilig u thuis, 
zorgt dat alles hier meewerkt ten goed'. 
Refrein. 
 
 
6) U bent mijn schuilplaats Heer 
1. U bent mijn schuilplaats Heer, 
U vult mijn hart steeds weer 
met een verlossingslied. 
Telkens als ik angstig ben, 
steun ik op U. 
Ik vertrouw op U. 
Als ik zwak ben, ben ik sterk 
in de kracht van mijn Heer. 
 
U bent mijn schuilplaats Heer, 
U vult mijn hart steeds weer 
met een verlossingslied. 
Telkens als ik angstig ben, 
steun ik op U. 
 
7) Ik droomde eens 
1. Ik droomde eens en zie ik liep  
aan ’t strand bij lage tij. 
Ik was daar niet alleen  
want ook de Heer liep aan mijn zij. 
We liepen zo het leven door  
en lieten in het zand 
een spoor van stappen twee aan twee 
de Heer liep aan mijn hand 
 
 
 

2. Ik stopte en keek achter mij  
en zag mijn levensloop 
in tijden van geluk en vreugd’  
van diepe smart en hoop. 
Maar toen ik goed het spoor bekeek  
zag ik langs heel de baan 
daar waar het juist het moeilijkst was 
maar één paar stappen staan 
 
3. Ik zei toen: “Heer, waarom dan toch  
juist toen ik U nodig had, 
juist toen ik zelf geen uitkomst zag  
op het zwaarste deel van ’t pad. 
De Heer keek mij vol liefde aan 
gaf antwoord op mijn vragen: 
“M’n lieve kind toen ’t moeilijk was 
toen heb ik jou gedragen.  
M’n lieve kind toen ’t moeilijk was 
toen heb ik jou gedragen.” 
 

8) ‘k Stel mijn vertrouwen (x3) 
1. ‘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. 
 
9) Wat de toekomst brenge moge 
1. Wat de toekomst brengen 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! 
 
2. 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! 
 
3. Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 


