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Kaartenactie t.b.v. Signs of Hope 
Kaarten met Christelijke teksten 
 
‘Koop en stuur een kaart waarbij het dove kind wel-vaart’ 
Vijf kaarten met enveloppen kunnen worden gekocht voor vijf euro per set. De 
aquarellen zijn geschilderd door Roelie ten Brinke – van der Weerd. 
Er zijn ook andere kaarten te bestellen. Deze zijn te vinden op 
www.signsofhope.nl/acties/kaartenactie 
Hier is ook meer informatie over deze actie en de motivatie van de schilder te lezen. 
 
Signs of Hope is een christelijke stichting die dove kinderen in Uganda een kans op 
onderwijs geeft, door bijdragen aan het schoolgeld en door zelf actief betrokken te zijn 
op de dovenschool. Voor meer informatie, zie www.signsofhope.nl.  
 
Wilt u ook één of meerdere setjes kaarten bestellen? Of wilt u kaarten in uw omgeving 
gaan verkopen? Neem dan contact op met Bea Wildeman – van der Weerd,  tel 06 
48150336 of stuur een mailtje naar secretaris@signsofhope.nl 
 
 
Bijbelteksten 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. De Here is mijn Herder, mij ontbreekt niets. -Psalm 23:1- 
2. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw 
van de Almachtige. -Psalm 91:1- 
3. Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest, doch dat nooit op zal 
dagen. Zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft. 
4. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. -1 Petrus 5:7- 
5. Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de 
HEERE -Psalm 27:14- 
 
Bijbelteksten 2 
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1. De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en 
zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede! -Numeri 
6:24-26- 
2. Vertrouw op de HEERE met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem 
in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken. -Spreuken 3:5-6- 
3. Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is 
de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. – 
Deuteronomium 31:8- 
4. Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moede? Laat 
hij lofzingen. -Jacobus 5:13- 
5. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld 
zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. -
Johannes 16:33-  
 
Bijbelteksten 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, 
met dankzegging bekend worden bij God. -Filippenzen 4:6- 
2. Wie gerechtigheid en goedertierenheid najaagt, vindt het leven, rechtvaardigheid en 
eer. -Spreuken 21:21- 
3. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. -
Romeinen 12:12- 
4. De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem 
schuilen. -Nahum 1:7- 
5. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons 
zijn? -Romeinen 8:31- 
 
Bijbelteksten 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan. Als de 
Here de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. -Psalm 127:1- 
2. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van 
liefde en van bezonnenheid. -2 Timoteus 1:7- 
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3. Want ik weet welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, 
gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. -
Jeremia 29:11- 
4. Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig 
hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. -Filippenzen 4:19- 
5. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen! – Jozua 24:15b- 
 
Bijbelteksten 5 
 
 

 
 

 
 
 
 
1. De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om 
overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes. -Romeinen 15:13- 
2. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. -Psalm 119:105- 
3. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. -Jesaja 40:29- 
4. Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft. – Filippenzen 4:13- 
5. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand 
en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. -Galaten 5:1- 
 
Spreuken 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Vertrouw op den HEERE met uw gansche hart en steun op uw verstand niet. Ken 
Hem in al uwe wegen, en Hij zal uwe paden recht maken. -Spreuken3:5-6- 
2. Ik onderwijs u in den weg der wijsheid. Ik doe u treden in de rechte sporen. In uw 
gaan zal uw tred niet benauwd worden, en indien gij loopt zult gij niet struikelen. -
Spreuken 4:11-12- 
3. De vreeze des HEEREN is het beginsel der wijsheid, en de wetenschap der heiligen 
is verstand. -Spreuken 9:10- 
4. In de vreeze des HEEREN is een sterk vertrouwen, en Hij zal zijnen kinderen eene 
toevlucht wezen. -Spreuken 14:26- 
5. Het hart des menschen overdenkt zijnen weg, maar de HEERE stiert zijnen gang. -
Spreuken 16:9- 
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Liedteksten 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
2. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, / O God, mijn sterkt’, U hartelijk beminnen. / 
Mijn steenrots, burcht en helper is de Heer, / Mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn 
eer. 
3. Prijs den HEER met blijde galmen; / Gij mijn ziel, hebt rijke stof; / ‘k Zal, zo lang ik 
leef, mijn psalmen / Vrolijk wijden aan Zijn lof; / ‘k Zal, zo lang ik ’t licht geniet, / Hem 
verhogen in mijn lied. 
4. ’t Hijgend hert, der jacht ontkomen, / Schreeuwt niet sterker naar ’t genot / Van de 
frisse waterstromen, / Dan mijn ziel verlangt naar God. / Ja, mijn ziel dorst naar den 
HEER; / God des levens, ach, wanneer / Zal ik naad’ren voor Uw ogen, / In Uw huis Uw 
naam verhogen? 
5. Hij, die op Gods bescherming wacht, / Wordt door den hoogsten Koning / Beveiligd 
in den duist’ren nacht, / Beschaduwd in Gods woning. / 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. 


