
Tekst lied van de maand bovenbouw 2017-2018    

 

September 2017 / Ik hef mijn ogen op naar de bergen  / OTH 2015 nr 56 / Opwekking 640  

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,  

waar komt mijn hulp vandaan? 

ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 

die mij bij zal staan. 

 

Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. 

U zult voorkomen dat ik wankel of val. 

U bent mijn Beschermer, die over mij waakt, 

die niet sluimeren of slapen zal. 

Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? 

U bent mijn schaduw, U bent er altijd,  

bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan, 

U beschermt mij tot in eeuwigheid.  

Mijn hulp is van U Heer. 

 

Oktober 2017  / Ik val niet uit Uw hand / OTH 2015 nr 4 / Opwekking 727 /Psalmen voor nu 16 

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. 

  



November 2017 / Uit de diepten / OTH 2015 nr 60 / Psalmen voor Nu 130  

Uit de diepten roep ik U, Heer mijn God. 

Ik heb U nodig Here, luister 

Nu ik schorgebeden fluister 

Luister toch, Heer luister toch. 

 

Als U niets dan zonden zag, Heer, mijn God.  

Wie bleef in leven? Maar U wilt nu 

juist vergeven dus verdient U 

diep ontzag, ons diep ontzag. 

 

Ik blijf wachten tot U komt, Heer, mijn God.  

Ik blijf nog sterker op U wachten 

dan een mens in lange nachten 

wacht op licht, het morgenlicht. 

 

Israël, hoop op de Heer, Hoop op God,  

want Hij heeft zich aan jou verbonden. 

Hij verlost je van je zonden 

Hij maakt vrij. Hij maakt jou vrij! 

 

December 2017 / Licht van de wereld / OTH 2015 nr 325 / Opwekking 595 

Licht van de wereld u scheen in mijn duisternis, nu mag ik zien wie u bent. 

Liefde die maakt dat ik u wil kennen Heer, bij u wil zijn elk moment. 

 

Refrein: 

Voor U wil ik mij buigen, 

U wil ik aanbidden, 

U wil ik herkennen als mijn heer. 

Want U alleen bent waardig,  

heilig en rechtvaardig,  

u bent zo geweldig goed voor mij! 

 

Hemelse Heer,  

U, die hoog en verheven bent, Koning vol glorie en macht, 

bent als een kind naar de wereld gekomen, legde Uw heerlijkheid af. 

 

Refrein  

 

En nooit besef ik hoe U leed, 

de pijn die al mijn zonde deed. 2x 

 

Refrein 

  



Januari 2018  / Stil, mijn ziel, wees stil / OTH 2015 234 / Opwekking 717  

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. 

 

Refrein: 

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. 

 

Refrein 

 

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. 

 

Refrein: God U bent mijn God... 

Ik rust in U alleen. 

 

Februari 2018 / U bent mijn schuilplaats, Heer / OTH 2015 nr 173  

U bent mijn schuilplaats Heer, 

U vult ons 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. 

  



Maart 2018 / Aan Uw tafel / OTH 2015 nr 364  / Opwekking 737   

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; 

te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn. 

U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag: 

een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag. 

 

U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart; 

mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart. 

U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer: 

in vertrouwen leg ik alles voor U neer. 

 

De beker in uw handen neem ik vol liefde aan, 

uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan. 

Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend, 

die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien. 

 

U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. 

Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. 

U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij: 

door de kracht van uw genade ben ik vrij! 

 

April 2018 / U zult altijd voor ons strijden (Zegekroon) / OTH 2015 nr 341 / Opwekking 764    

U zult altijd voor ons strijden; 

U hebt steeds Uw trouw getoond. 

Deze waarheid is mijn blijdschap: 

Heer, U draagt de zegekroon, 

U, mijn Helper en Beschermer, 

U, mijn Redder en mijn Vriend. 

Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

 

Waar Uw grootheid wordt bezongen, 

wil ik knielen voor Uw troon. 

Waar U bent, verstilt de onrust, 

want U draagt de zegekroon. 

Vul dit huis nu met Uw glorie, 

vul ons hart met heilig vuur. 

Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

 

Refrein: 

Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon. 

Halleluja! Prijs Hem, Die de wereld verwon. 

 

U zult altijd voor ons pleiten; 

U zocht door tot U ons vond. 

En geen macht kan U bestrijden, 

want U draagt de zegekroon. 



U bent Jezus, de Messias, 

Die de wereld redding biedt. 

Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

 

Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken. 

U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon! 

 

Aan het kruis leek U verslagen, 

maar U hebt de dood onttroond; 

zelfs het graf kon U niet houden, 

want U draagt de zegekroon. 
 

Refrein: 

Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon. 

Halleluja! Prijs Hem, Die de wereld verwon. 

 

Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken. 

U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon! 

 

Mei 2018 / Heer, uw licht en uw liefde schijnen / OTH 2015 nr  379 / Opwekking 334  

Heer, uw licht en uw liefde schijnen 

waar U bent zal de nacht verdwijnen. 

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 

Schijn in mij, schijn door mij. 
 

Refrein: 

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 

Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 

Zend uw rivier, laat uw heil 

heel de aard' vervullen. 

Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint. 

 

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 

Door het bloed mag ik U toebehoren. 

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 

Schijn in mij, schijn door mij. 

 

Refrein 

 

Staan wij oog in oog met U Heer. 

Daalt uw stralende licht op ons neer. 

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 

U volmaakt wie volkomen zich geven. 

Schijn in mij, schijn door mij. 

Refrein 



Juni 2018 / Ik zal er zijn / OTH 2015 nr 189 / Opwekking 770 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. 

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is 'Ik Ben' en 'Ik zal er zijn'. 

 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 

Refrein: 

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij; 

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 

 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet, 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 

Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer: 

geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 

Refrein: 

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij; 

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 

 


