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Lied 611 (Weerklank) 
Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaat de storm tekeer, 
leg maar gewoon je hand, 
in die van onze Heer. 
 
Je hoeft niet bang te zijn, 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur, 
rondom je leven zijn. 
 
Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 
 
Psalm 3 (DNP) 
O HEER, mijn vijand staat 
met man en macht paraat 
om tegen mij te strijden. 
Hoor hoe men mij bespot: 
‘Hij krijgt geen hulp van God.’ 
Maar U zult mij bevrijden! 
U bent mijn schild, mijn eer. 
U richt mij op wanneer 
mijn krachten het begeven. 
Vanuit Jeruzalem 
beantwoordt U mijn stem; 
uw liefde laat mij leven. 
 
 
 



Ik sliep gerust vannacht: 
de HEER heeft nieuwe kracht 
voor deze dag gegeven. 
Ik vrees het leger niet 
dat mij als mikpunt ziet 
en uit is op mijn leven. 
Sta op, mijn God, en raak 
mijn vijand op de kaak; 
verbrijzel al zijn tanden. 
HEER, help ons in de strijd. 
Bevrijd uw volk en spreid 
uw zegenende handen. 
 
Lied 506 (Weerklank) 
In tijden van nood, van tranen en rouw, 
ziet God naar mij om, is Hij altijd trouw. 
In wat ook mag wankelen, in wat ook vergaat: 
zijn woord is de grond, waar mijn leven op staat. 
 
Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar. 
Dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar; 
dan ga ik de strijd aan en weet ik mij sterk, 
omdat Hij nooit opgeeft zijn liefdevol werk. 
 
Ik roem in mijn God, ik zing van zijn trouw. 
De Heer is mijn rots, waar 'k altijd op bouw. 
Hij zal mij nabij zijn in leven en dood 
en sterkt onderweg mij met beker en brood. 


