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Groot is Uw trouw o Heer’ 

1. Groot is Uw trouw, o Heer’, 

mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer 
Dezelfde 
die Gij steeds waart, 

dat bewijst Gij ook nu. -2x- 

Refrein: 

Groot is Uw trouw, o Heer’, 
groot is Uw trouw, o Heer’, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij 
gegeven. 

Groot is Uw trouw, o Heer’, 
aan mij betoond. -2x- 

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van 
zonden, 
en Uw nabijheid, die sterkt en die 

leidt: 
Kracht voor vandaag, 

blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
-2x- 

-Refrein- 
Groot is Uw trouw, o Heer’, 

groot is Uw trouw, o Heer’, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij 

gegeven. 
Groot is Uw trouw, o Heer’, 

aan mij betoond. -2x- 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dank U voor deze nieuwe morgen 
  

1. Dank U voor deze nieuwe morgen  
Dank U voor deze nieuwe dag.  

Dank U dat ik met al mijn zorgen,  
Bij U komen mag.  
  

2. Dank U voor alle goede vrienden,   
dank U, o God voor al wat leeft.   

Dank U voor wat ik niet verdiende   
dat Gij mij vergeeft.   
  

3. Dank U voor alle bloemengeuren,   
dank U voor ieder klein geluk.   

Dank U voor alle held're kleuren,   
dank U voor muziek.   
  

4. Dank U voor hen die mij 
omringen,   

dank U voor wat mij toebehoort.   
Dank U voor alle kleine dingen,   
ieder vriend'lijk woord.   

  
5. Dank U dat Gij hebt willen 

spreken,   
dank U, Gij kent een ieders taal,   
dank U dat Gij het brood wilt breken   

met ons allemaal.   
  

6. Dank U, uw liefde kent geen 
grenzen,   
dank U dat ik dit zeggen kan.   

Dank U, o God ik wil U danken,   
dat ik danken kan!  

 

Psalm 143: 8 en 10 

8. Laat mij Uw dierb're goedheid prijzen, 
Wanneer ik 't morgenlicht zie rijzen; 
'k Betrouw op U in mijn ellend'; 

Wil mij het ware heilspoor wijzen; 
Mijn ziel heeft zich tot U gewend. 

10. Leer mij, o God van zaligheden, 
Mijn leven in Uw dienst besteden; 
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand; 

Uw goede Geest bestier' mijn schreden, 
En leid' mij in een effen land. 

 

 



Meine zeit 

Meine Zeit steht in deinen Händen.  

Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.  
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles 

wenden.  
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in 
dir. 
 

1. Sorgen quälen und werden mirzu 

groß. Mutlos frag ich: Was wird 

Morgen sein?  

Doch du liebst mich, du lässt mich nicht 

los.  

Vater, du wirst bei mir sein 

 

Meine Zeit steht in deinen Händen.  
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.  
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles 

wenden.  
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in 

dir. 
 

2. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb 

Nehmen mich gefangen, jagen mich. 

Herr ich rufe: Komm und mach mich 

frei! Führe du mich Schritt für Schritt. 

 

Meine Zeit steht in deinen Händen.  

Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.  
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles 

wenden.  
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in 
dir. 

 

3. Es gibt Tage die bleiben ohne Sinn. 

Hilflos seh ich wie die Zeit verrinnt. 

Stunden, Tage, Jahre gehen hin, Und 

ich frag, wo sie geblieben sind. 

 

Meine Zeit steht in deinen Händen.  

Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.  
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles 
wenden.  

Gib mir ein festes Herz, mach es fest in 
dir. 

 

 

 

 

 

 

 

Vertaling Meine Zeit 

 

Heer’, mijn tijden zijn in Uwe handen 

Dat doet mij rustig zijn, rustig zijn in U 
Deze geborgenheid vind ik nergens 

anders 
Geef m’ een standvastig hart, houd mij 
dicht bij U 

1.Mijn problemen lijken soms zo groot 
‘k Ben dan moed’loos als de dag begint 

Maar Uw liefde laat mij nooit meer los 
Vader, ik blijf altijd Uw kind 

Heer’, mijn tijden zijn in Uwe handen 

Dat doet mij rustig zijn, rustig zijn in U 
Deze geborgenheid vind ik nergens 

anders 
Geef m’ een standvastig hart, houd mij 
dicht bij U 

2.Tijdnood, angst en onrust plagen mij 
‘k Jaag maar voort en voel me dan zo 

zwak 
Heer, ik smeek U, maak mij daarvan 
vrij 

Leid mij stap voor stap 
 

Heer’, mijn tijden zijn in Uwe handen 
Dat doet mij rustig zijn, rustig zijn in U 

Deze geborgenheid vind ik nergens 
anders 
Geef m’ een standvastig hart, houd mij 

dicht bij U 

3.Er zijn dagen die schijnbaar zinloos 

zijn 
‘k Vraag me af: wat deed ik met mijn 
tijd? 

Help mij Heer, mij steeds bewust te 
zijn 

dat ‘k op reis ben naar Uw eeuwig rijk 

Heer’, mijn tijden zijn in Uwe handen 
Dat doet mij rustig zijn, rustig zijn in U 

Deze geborgenheid vind ik nergens 
anders 

Geef m’ een standvastig hart, houd mij 
dicht bij U 

 

 



Neem mijn leven laat het Heer’ 

1 Neem mijn leven, laat het, Heer’, 

toegewijd zijn aan Uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 

tot Uw lof en dienst bereid. 
 
2 Neem mijn handen, maak ze sterk, 

trouw en vaardig tot Uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 

op de wegen van Uw wet. 

5 Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 

Maak mijn hart tot Uwe troon, 
dat Uw Heil'ge Geest er woon'. 

 
6 Neem ook mijne liefde, Heer’, 
'k leg voor U haar schatten neer. 

Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 

Psalm 90:9 

9. Laat Uw genâ ons met haar troost 
verrijken, 

En laat Uw werk aan Uwe knechten 
blijken, 

Uw heerlijkheid niet van hun kind'ren 
wijken; 
Uw liefd', Uw macht behoed' ons voor 

bezwijken; 
Sterk onze hand, en zegen onze vlijt; 

Bekroon ons werk, en nu, en t' allen 
tijd'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een toekomst vol van hoop 

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  

 
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              

U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    

 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        

Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  

 
  
 

 
U heeft ons geluk voor ogen.  

Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 

in de allerzwartste nacht.                     
 
U bent God, de Allerhoogste, 

God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 

Op het einde van de nacht. 

 
 


