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MorgendienstMorgendienstMorgendienstMorgendienst    

• Projectlied ZS en KND 

Refrein 

Wij zijn op weg naar het moment 

dat alles anders is voorgoed, 

want Jezus die ons falen kent, 

Hij sterft voor ons, maakt alles goed. 
 

Precies op tijd is er een vrouw 

die dure olie bij zich heeft. 

Nu kan het nog, haar blijk van trouw, 

voordat de Heer zijn leven geeft. 
 

• Lied 456 Wees niet bang (OTH) 

Refrein 

Wees niet bang, wees niet bang 

Ik roep je bij je naam 

Wees niet bang, wees niet bang 

Van nu af gaan we samen 
 

En al zou je door het vuur gaan 

je brandt je daar niet aan 

Ik ben bij je, Ik ben bij je 

Om mee te gaan 

Ik ben bij je, Ik ben bij je 
 

Refrein 
 

En al ga je door rivieren 

Ze spoelen ze jou niet weg 

Ik ben bij je, Ik ben bij je 

Heel de weg 

Ik ben bij je, Ik ben bij je 
 

Refrein 
 

 

En als de anderen je plagen 

Misschien de hele klas 

Ik ben bij je, Ik ben bij je 

Ik hou je vast 

Ik ben bij je, Ik ben bij je 

Om mee te gaan 

Ik ben bij je, Ik ben bij je 

Voortaan 
 

• Lied 717  Stil mijn ziel wees stil (Opw) 

Stil mijn ziel wees stil 

en wees niet bang 

voor de onzekerheid van morgen 

God omgeeft je steeds 

Hij is er bij 

in je beproevingen en zorgen 
 

God U bent mijn God 

en ik vertrouw op U 

en zal niet wankelen 

Vredevorst vernieuw een 

vaste geest binnen in mij 

die rust in U alleen 
 

Stil mijn ziel wees stil 

en dwaal niet af 

dwars door het dal zal Hij je leiden 

stil, vertrouw op Hem 

en hef je schild tegen de pijlen van verleiding 
 

God U bent mijn God 
 

Stil mijn ziel wees stil 

en laat nooit los 

de waarheid die je steeds omarmd heeft 

wacht wacht op de Heer 

de zwartste nacht 

verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 

-2x- 

God U bent mijn God 

Ik rust in U alleen 
 

MiddagdienstMiddagdienstMiddagdienstMiddagdienst    

• Lied 244  Welzalig de man (Opw) 

Welzalig de man die niet wandelt,  

in de raad der goddelozen 

Die niet staat op de weg der zondaars,  

noch zit in de kring der spotters 

Maar aan des Heren wet,  

zijn welgevallen heeft, 

en diens wet overpeinst,  

bij dag en bij nacht 
 

Want hij is, als een boom  

geplant aan waterstromen 

die zijn vrucht geeft op tijd,  

welks loof niet verwelkt 

Alles gelukt 
 

Welzalig de man die niet wandelt,  

in de raad der goddelozen 

Die niet staat op de weg der zondaars,  

noch zit in de kring der spotters 

Maar aan des Heren wet,  

zijn welgevallen heeft, 

en diens wet overpeinst,  

bij dag en bij nacht 
 

Want hij is, als een boom,  

geplant aan waterstromen 

die zijn vrucht, geeft op tijd,  

welks loof niet verwelkt 

Alles gelukt 


