
Online Samenzang 18 November 2020 

Thema: Ik ben veilig bij U 
 

Opwekking 756: Schuilplaats 
  

Ik wil zijn in de schuilplaats van de 

Allerhoogste, 

zijn in de schaduw van de Almachtige. 

Ik wil zijn in de handen van mijn God, 

mijn Maker, 

overnachten in Zijn aanwezigheid. 

 

U bevrijdt mij uit de handen van 

belagers, 

U redt mij van de gruw’lijke dood. 

En de nachten hoef ik niet meer te 

vrezen, 

of de pijlen die op mij zijn gericht. 

 

Refrein: 

Want ik ben veilig bij U, 

beschut onder Uw vleugels. 

Ik ben veilig bij U; U antwoordt als ik 

roep. 

Ik ben veilig bij U, veilig bij U 

als ik woon in de schuilplaats 

van de Allerhoogste. 

 

Ik wil zijn in de schuilplaats van de 

Allerhoogste, 

zijn in de schaduw van de Almachtige. 

Ik wil zijn in de handen van mijn God, 

mijn Maker, 

overnachten in Zijn aanwezigheid. 

U stuurt engelen om mij steeds te 

beschermen; 

zij waken dag en nacht over mij. 

Met hun handen zullen zij mij steeds 

dragen; 

en geen hindernis die mij tegenhoudt. 

 

(refrein) 

 

U bent mijn toevlucht, U bent mijn 

vesting. 

U bent mijn God, op Wie ik vertrouw. 

U wilt mij bevrijden, mij altijd redden. 

In mijn nood bent U steeds heel dicht 

bij mij. 

 

(refrein) 

 

Ik wil zijn in de schuilplaats van de 

Allerhoogste, 

overnachten in Zijn aanwezigheid. 

  



Vaste Rots van mijn behoud 
 

1. Vaste Rots van mijn behoud, 

als de zonde mij benauwt, 

laat mij steunen op uw trouw, 

laat mij rusten in uw schauw, 

waar het bloed, door U gestort, 

mij de bron des levens wordt.

 

 

2. Jezus, niet mijn eigen kracht, 

niet het werk door mij volbracht, 

niet het offer dat ik breng, 

niet de tranen die ik pleng, 

schoon ik om mijn zonden ween, 

kunnen redden, Gij alleen.

 

Psalm 91 
 

1. Hij, die op Gods bescherming wacht 

Wordt door den hoogsten Ko - ning 

Beveiligd in den duist'ren nacht, 

Beschaduwd in Gods wo - ning. 

Dies noem ik God, zo goed als groot 

Voor hen, die op Hem bouwen, 

Mijn burcht, mijn toevlucht in de nood 

Den God van mijn betrouwen. 

 

Ik roep tot U (Psalm 142) 

 
Ik roep, tot God de Heer, 

Ik smeek, om hulp steeds weer, 

Ik stort mijn hart Heer voor u uit, 

‘k Vertrouw op U, 

Alleen op U. 

 

U kent, de weg mijn pad, 

Mijn geest, is afgemat, 

U weet de weg, die ik moet gaan, 

‘k Vertrouw op U, 

Alleen op U. 

 

 

 

 

 

2. Hij zal uit 's vogelvangers net 

U veilig doen ontko - men; 

Hij is het, die uw leven redt; 

Gij hebt geen pest te schro - men; 

Hij zal, in lijfs- en zielsgevaar, 

U met Zijn vleug'len dekken; 

Zijn waarheid u ten beukelaar, 

En ter rondas verstrekken 

 

 

 
 

Refrein: 

Ik roep tot U Heer, 

U bent mijn schuilplaats, 

Al wat ik heb bent U,  

bent U (2x) 

 

Ik zie, geen toevluchtsoord, 

Geen mens, die naar mij hoort, 

Ik ben, o Heer, ten einde raad 

‘k Vertrouw op U, 

Alleen op U.  (2x) 

 

(refrein) 

Ik roep tot U, o Heer (2x) 

(refrein) (2x)



‘k Stel mijn vertrouwen 
 

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 

Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot 

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij 

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij 

 

Onder boven voor en achter 
 

Refrein (2x): 

Onder boven 

voor en achter 

God is altijd bij mij 

Onder boven 

voor en achter 

God is om mij heen 

 

Al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land 

of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand 

al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant 

ik ben nooit in mijn eentje want 

 

(refrein) (2x) 

 

Al ga ik naar mijn oma met de trein en bus 

of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus 

al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus 

God gaat altijd met me mee dus 

 

(refrein) (2x) 

 

Onder boven 

voor en achter 

God is altijd bij mij 

Onder boven 

voor en achter 

God is om mij heen (3x)



Ik ben veilig in Jezus’ armen 
 

Refrein: 

Ik ben veilig in Jezus armen 

Veilig ben ik bij hem 

Ik ben veilig in Jezus armen 

Er is nergens een plek waar ik zo veilig 

ben 

 

Ben ik soms eenzaam en heb ik 

verdriet 

is het soms net alsof niemand me ziet 

Net of er niemand meer is die me mist 

Dan mag ik weten dat Jezus er is 

 

(refrein) 

 

Als ik door anderen soms word gepest 

Zeggen ze, nee jij hoort niet bij de rest 

Dan ben ik blij dat ik Jezus ken 

Hij is mijn vriend en ik hoor bij hem 

 

Jij bent veilig in Jezus armen 

Veilig ben jij bij hem 

Jij bent veilig in Jezus armen 

Er is nergens een plek waar jij zo veilig 

bent 

 

Heer u kent mij als geen ander 
 

Heer, U kent mij als geen ander 

U weet of ik zit of sta 

En U kent ook mijn gedachten 

voordat ik iets zeggen ga\ 

Dat u mij zo heel goed kent Heer 

daar snap ik dus echt niks van 

’t is een wonder boven wonder 

dat ik niet begrijpen kan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refrein:  

Want u bent altijd bij mij 

en altijd om mij heen 

U legt uw handen op mij 

en laat mij nooit alleen 

Want u bent altijd bij mij 

en altijd om mij heen 

U legt uw handen op mij 



en laat mij nooit alleen 

 

Ook al zou ik naar het westen 

of het verre oosten gaan 

Overal zult U mij leiden 

U zult altijd naast mij staan 

En u maakte heel mijn lichaam 

Telde ook nog al mijn haar 

Nee, dit kan ik ook niet vatten 

Het is mij te wonderbaar 

 

(refrein) (2x) 

 

Zingen maakt blij 
 

Refrein: 

Zing, zing, zingen maakt blij 

Zingen van Jezus, vrolijk en vrij 

Zing, zing, zingen maakt blij 

Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God is zo goed voor jou en voor mij 

Pieker dus niet, wees dankbaar en blij 

God heeft je lief en daarom zegt hij 

Ben je soms moe, kom dan maar bij 

mij 

(refrein) 

Ben je alleen of heb je verdriet 

Lijkt het soms net of niemand je ziet 

Kijk dan omhoog, de hemel is blauw 

Weet je dat God zijn zoon gaf voor jou 

(refrein) 

Zing maar in huis, op school en op 

straat 

en je zult zien hoe goed alles gaat 

Wees maar niet bang, want Jezus 

belooft 

Ik ben bij jou als jij maar gelooft 

(refrein) 



Blijf mij nabij 
 

Blijf bij mij, Heer, want d’avond is nabij. 

De dag verduistert, Here, blijf bij mij! 

Als and’re hulp m’ ontbreekt, geluk m’ ontvliedt, 

der hulpelozen hulp, verlaat mij niet! 

 

Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt, 

tranen en leed zijn zonder bitterheid. 

Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer? 

Meer dan verwinnaar blijf ik in de Heer. 

 

Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk’rend oog, 

Licht in de schemer, leid mij naar omhoog! 

De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij: 

in dood en leven, Heer, blijf mij nabij! 

 

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 wank’len 

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)



Psalm 116 
 

1. God heb ik lief; 

want die getrouwe HEER 

Hoort mijne stem, 

mijn smekingen, mijn klagen; 

Hij neigt Zijn oor, 'k 

roep tot Hem, al mijn dagen; 

Hij schenkt mij hulp, 

Hij redt mij keer op keer. 

 

4. D' eenvoudigen 

wil God steeds gadeslaan; 

'k Was uitgeteerd, 

maar Hij zag op mij neder. 

Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder; 

Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan 

 

 

5. Gij hebt, o HEER, in 't 

dood'lijkst tijdsgewricht 

Mijn ziel gered, 

mijn tranen willen drogen, 

Mijn voet geschraagd; 

dies zal ik, voor Gods ogen, 

Steeds wandelen in 't 

vrolijk levenslicht.

Wonderlijk 
 

U heeft mij al gezien, mijn vormeloos 

begin, 

toen ik in het geheim gemaakt werd. 

U, die alles weet van mij, nog voordat 

ik bestond. 

U schreef het in uw boek; 

U kent mij. 

 

Refrein: 

Wonderlijk, zoals U mij kent. 

Zo volmaakt is uw liefde Heer. 

Toets mijn hart: ik wil de weg gaan die 

U wijst. 

Leven met U, altijd. 

 

 

 

 

 

 

U heeft mij zelf gevormd, elk deel van 

wie ik ben 

is wonderlijk gemaakt, uit liefde. 

U, die alles weet van mij, zelfs elke 

fluistering 

wordt door U gehoord. 

U kent mij. 

 

(refrein) (2x) 

 

Wie ben ik zonder U?  

U bent om mij heen.          (2x) 

Waar ik ga houdt U mij vast.  

 

(refrein)



Samen in de Naam van Jezus 
 

1. Samen in de naam van Jezus 

heffen wij een loflied aan, 

want de Geest spreekt alle talen 

en doet ons elkaar verstaan. 

Samen bidden, samen zoeken 

naar het plan van onze Heer. 

Samen zingen en getuigen, 

samen leven tot Zijn eer 

 

2. Heel de wereld moet het weten 

dat God niet veranderd is. 

En Zijn liefde als een lichtstraal 

doordringt in de duisternis. 

't Werk van God is niet te keren 

omdat Hij erover waakt, 

en de Geest doorbreekt de grenzen 

die door mensen zijn gemaakt. 

 

 

 

3. Prijs de Heer, de weg is open 

naar de Vader, naar elkaar. 

Jezus Christus, Triomfator, 

mijn Verlosser, Middelaar. 

Vader, met geheven handen 

breng ik U mijn dank en eer. 

't Is uw Geest die mij doet zeggen: 

Jezus Christus is de Heer

Wat de toekomst brengen moge 
 

1. Wat de toekomst brengen moge, 

mij geleidt des Heren hand; 

moedig sla ik dus de ogen 

naar het onbekende land. 

Leer mij volgen zonder vragen; 

Vader, wat Gij doet is goed! 

Leer mij slechts het heden dragen 

met een rustig, kalme moed!

3. Waar de weg mij brengen moge, 

aan des Vaders trouwe hand, 

loop ik met gesloten ogen 

naar het onbekende land.



Breng ons samen 
 

U roept ons samen als kerk van de Heer,  

verbonden met U en elkaar. 

Wij brengen U lof, geven U alle eer: 

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 

die alles gelooft en verdraagt. 

Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 

veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.  

 

Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 

U roept ons samen voor Woord en gebed, 

als deel van uw kerk wereldwijd. 

Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 

gebruiken met vreugde de maaltijd. 

Wij breken het brood en verstaan het geheim, 

om samen uw kerk en van Christus te zijn. 

 

Wij belijden één geloof en één Heer; 

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 

Heer, geef vrede die ons samenbindt. 

Vader, maak ons één!



Ik bouw op U 
 

1. 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. 

 

2. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend 

en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan. 

Toch rijst in mij een lied van overwinning, 

ik bouw op U en ga in Uwe naam. 

Toch rijst in mij een lied van overwinning, 

ik bouw op U en ga in Uwe naam.

 



Ik zal er zijn 
 

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. 

 

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. 

  

‘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. 


