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Opw 733 – Tienduizend redenen 
 
De zon komt op, maakt de morgen 
wakker; mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
-Refrein- 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
-Refrein- 
 
En op die dag, als mijn kracht 
vermindert, mijn adem stokt en mijn einde 
komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
-Refrein 2x- 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
 

DNP – Psalm 30 
 
1. U prijs ik, HEER, want U genas 
mijn ziekte die zo ernstig was. 
De vijand zwijgt, want tot zijn spijt 
hebt U mij van de dood bevrijd. 
U trok mij uit het graf naar boven. 
Omdat ik leef, wil ik U loven! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. U gaf mijn leven nieuwe glans. 
Mijn klacht ging over in een dans. 
Eerst droeg ik droef een rouwgewaad, 
nu ga ik zingend over straat. 
Mijn blijdschap wil ik niet bedwingen: 
voor eeuwig zal ik voor U zingen! 
 
 

Opw 727 – Ik val  niet uit Uw hand 
 
Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig. 
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen: 
Ik heb U nodig, Heer, 
de rest is overbodig. 
 
De mensen hebben andere idolen 
en wringen zich voor hen in honderd bochten, 
maar dat zal ik nooit doen 
en zelfs hun naam niet noemen. 
 
Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn beker. 
U hebt iets moois bedacht 
en straks is het van mij. 
U houdt mijn hele leven in uw handen 
en ik kom goed terecht, 
want dat hebt U gezegd. 
 
De hele nacht lig ik aan God te denken. 
Ik voel dat Hij er is, 
zijn wijsheid geeft me rust. 
Dan word ik blij en zeker van mijn redding. 
Ik leef, ik leef naast God, 
ik val niet uit zijn hand. 
 
Want U zult mij niet zomaar laten sterven. 
Ik hoef niet naar het graf, 
want U laat mij niet los. 
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken. 
Heel dicht bij U, mijn God, 
zal ik gelukkig zijn. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Opw 687 – Heer, wijs mij uw weg 
 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
 
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
 
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 
 
Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


