
Programma uitzending 14 – Vertrouwen  
 

1. Introductie  
 
2. Muzikaal  
 
3. Zingen  
- Psalm 91: 1 en 5 
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 den nood, 
Den God van mijn betrouwen. 
 
5. Ik steun op God, mijn toeverlaat, 
Dies heb ik niets te vre - zen. 
Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad; 
Uw tent zal veilig we - zen; 
Hij zal Zijn engelen gebiên, 
Dat z' u op weg bevrijden; 
Gij zult hen, in gevaren, zien 
Voor uw behoud'nis strijden. 
 
- Heer ik kom tot u 
Heer, ik kom tot U, 
Hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu, 
En reinig mijn hart. 

Met uw liefde, Heer, 
Kom mij tegemoet, 
Nu ik mij tot U keer, 
En maak alles goed. 



Zie mij voor U staan, 
Zondig en onrein. 
O, Jezus raak mij aan, 
Van U wil ik zijn. 

Jezus op uw woord, 
Vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
Mijn bede tot U. 
 
4. Stukje + schriftlezing over vertrouwen in God en wat voor rust dat 
geeft  
 
5. Zingen 
- Wie op de Heer vertrouwen, zijn als de berg Sion 
Wie op de Heer vertrouwen, 
zijn als de berg Sion die niet wankelt, 
maar voor altoos blijft. 
Rondom Jeruzalem zijn bergen; 
zo is de Heer rondom zijn volk 
van nu aan tot in eeuwigheid, 
halleluja, halleluja. 
 
- Vertrouwen, vertrouwen 
Refrein:  
Vertrouwen, vertrouwen, 
Vertrouwen op de Heer alleen 
Wij moeten vertrouwen, 
Vertrouw alleen op Hem. 
 
De Heere regeert en Hij helpt in de nood, 
Verwacht het van Hem, want God de Heer is groot! 
Refrein  
 
6. Muzikaal  
 



7. Zingen 
- Groot is uw trouw, o Heer 
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. 

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. 

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. 

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. 

 
8. Gedicht  
 
9. Muzikaal  
 
10. Stukje over hoe je op God kunt vertrouwen  
 
11. Zingen 
- ‘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. 
 
12. Muzikaal  
 
13. Zingen 
- Psalm 3: 2 en 3 
2. Maar, trouwe God, Gij zijt 
Het schild, dat mij bevrijdt, 
Mijn eer, mijn vast betrouwen; 
Op U vest ik het oog; 
Gij heft mijn hoofd omhoog, 
En doet m' Uw gunst aanschouwen. 
'k Riep God niet vrucht'loos aan; 
Hij wil mij niet versmaân 
In al mijn tegenheden; 
Hij zag van Sion neer, 
De woonplaats van Zijn eer, 
En hoorde mijn gebeden. 
 
3.Ik lag en sliep gerust, 
Van 's HEEREN trouw bewust, 
Tot ik verfrist ontwaakte; 
Want God was aan mijn zij'; 
Hij ondersteunde mij 
In 't leed, dat mij genaakte. 
Ik zal, vol heldenmoed, 
Daar mij Zijn hand behoedt, 
Tienduizenden niet vrezen; 



Schoon ik, van allen kant, 
Geweldig aangerand 
En fel geprangd moog' wezen. 
 
14. Afsluiting  
 


