
                     

1. Volle verzeek’ring, Jezus is mijn 
Volle verzeek'ring, Jezus is mijn! 
Wat schenkt dat rust aan 't volgzaam gemoed. 
In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn, 
wedergeboren door Jezus' bloed. 
 
Refrein: 
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, 
in mijne Heiland, Jezus is mijn! 
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, 
in mijne Heiland, Jezus is mijn! 
 
Volle verlossing, om vrij te zijn. 
‘k Mag alles leggen in Zijne hand. 
Het hart naar boven, ’t oog hemelwaarts; 
zo Jezus volgen naar ’t vaderland. 
(Refrein) 

2. De Heer’ is mijn herder 
De Heer’ is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust. 
Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens aan waat'ren der rust. 
 
De Heer’ is mijn Herder! Hem blijf ik gewijd. 
'k Zal immer verkeren in 't huis mijnes Heren. 
Zo kroont met haar zegen Zijn liefde m' altijd. 

3. Ik bouw op U 
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser, 
niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming, 
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming, 
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
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Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser, 
gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
 
 
4. Ik zal er zijn 
Solo: Benjamin Simons 
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’. 
 
Allen: 
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. 
 
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. 
 
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’. 
 
O 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) 



5. Stil, mijn ziel, wees stil 
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. 
 
Solo: Benjamin Simons 
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: allen) 
 
Ik rust in U alleen. Ik rust in U alleen. 
 
 
6. Ik heb de vaste grond gevonden 
Ik heb de vaste grond gevonden  
waarin mijn anker eeuwig hecht 
de dood van Christus voor de zonden  
van eeuwigheid als grond gelegd. 
Die grond zal onverwrikt bestaan  
als aard’ en hemel ondergaan. 
 
Daarop wil ik gelovig bouwen  
getroost, wat mij ook wedervaart. 
Mij aan Gods Vaderhart vertrouwen  
wanneer mijn zonde mij bezwaart. 
Steeds vind ik daar opnieuw bereid:  
oneindige barmhartigheid!

7. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht  
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht, 
leidt mij Uw hand, U blijft nabij. 
Uw vrede diep, Uw liefde groot, 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta.

Van eerste kreet tot laatste zucht, 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan, ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 
 
 
8. Rust mijn ziel, uw God is Koning  
Rust mijn ziel, uw God is Koning, 
heel de wereld zijn gebied. 
Alles wisselt op Zijn wenken, 
maar Hij zelf verandert niet. 
 
Rust mijn ziel, uw God is Koning! 
Wees tevreden met uw lot! 
Zie, hoe alles hier verandert, 
en verlang alleen naar God! 
 
 
9. Toekomst vol van hoop  
(staande, indien mogelijk)  
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
 
Solo: Benjamin Simons 
Ook al zijn er duizend vragen,  
al begrijpen wij U niet,  
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.  
 
Refrein (allen): 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen. 
 
Allen: 
U bent God, de Allerhoogste! 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen  
Op het einde van de nacht. 
(Refrein 2 x) 


