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Wat bent U goed
6

Leer ons toch stil te zijn in alles wat U doet.
Hoe krom het pad ook is, Heer’, in ons leven.
En hoe we op die weg ook mogen beven,
leer ons dan toch te kunnen zeggen: ‘God is goed.’
Leer ons toch stil te zijn als het soms donker is
en wij niet zien waar w’ onze voeten zetten.
Geef dat we steeds meer op Uw Woord gaan letten
dat ons de weg wil wijzen in die duisternis.
Leer ons toch stil te zijn, beschijn ons met Uw licht
en doe ons achter U het pad betreden.
U hebt op ’t kromste pad Uw strijd gestreden.
Houd onze ogen dan steeds op Uw kruis gericht.
Geef, Heere, dat ons hart niet tegen U meer vecht.
Want komen wij in schuld op Golgotha terecht,
dan wordt het eind’lijk stil, héél stil in ons gemoed.
En staam’lend zeggen wij: ‘O God, wat bent U goed.’

