U bent de Heilige,
die op Israëls lofzangen troont. (Ps. 22: 4)
In de Bijbel nemen liederen een belangrijke plaats in; dit blijkt o.a. uit de omvang
van het boek der Psalmen. De dichter van Psalm 22 geeft hier een verklaring
voor: de God van Israël troont op de lofzangen van zijn volk. De consequenties
van deze uitspraak zijn nauwelijks te overschatten, want het betekent dat wij,
mensen, in ons lied de troon van God gestalte geven. Vandaar dat in diverse
psalmen ook wordt opgeroepen de Heer te loven: ‘…houdt dan de lofzang
gaande…’ (Ps. 107: 1) en ‘Zingt een nieuw lied voor God, de Here…’ (Ps. 98: 1)
zijn hiervan slechts enkele voorbeelden.
In de loop der eeuwen heeft de christelijke kerk zich deze oproep ook ter harte
genomen en zijn er naast de psalmen vele duizenden liederen geschreven en
gecomponeerd. Met de psalmen als vaste leidraad zoekt iedere nieuwe generatie
gelovigen weer naar woorden en muziek om uiting te geven aan dankbaarheid en
vreugde, - maar ook aan twijfel en verdriet.
Het bundeltje dat u nu in handen heeft, beoogt niets anders dan een aanvulling te
zijn op de psalmen en gezangen van het Liedboek en bevat voornamelijk liederen
die door het grootste deel van de gemeente zeer gewaardeerd worden en
waarvan wij dan ook meenden, dat het zinvol was om de gemeente de
gelegenheid te bieden ze vaker (tijdens de eredienst) te zingen.
Wij hopen dat deze bundel zo in een behoefte zal voorzien en een vaste plaats in
de liturgie van de Arkgemeente zal krijgen!
En dat wij op die manier op een bescheiden wijze eveneens gestalte mogen
geven aan de troon van onze God en Vader!
dr. G. den Hartogh

Deze Ark Liedbundel:
• is samengesteld uit diverse, binnen onze kerk veel gebruikte,
liedbundels
• mag uitsluitend binnen ‘De Ark’ gebruikt worden
• mag niet meegenomen worden
• is niet bestemd voor commerciële doeleinden
• is eigendom van Gereformeerde Kerk ‘De Ark’
Deze bundel is samengesteld door:
leden van de Taakgroep Eredienst
en de leiding van de Kindernevendienst.
2005, Gereformeerde Kerk ‘De Ark’
Burg.Aalberslaan 41 te Krimpen aan den IJssel
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1.

Klein Gloria

Lied 254 ELB

2.

Kyrie eleison

Lied 256 ELB

3.

Heer, onze God

Lied 319b ELB

4

4.

Heer, ontferm U

Lied 319a ELB

5.

U komt de lof toe

Lied 267 ELB

5

6.

Geloofsbelijdenis

Lied 274a ELB
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7.

Ik geloof in God de Vader

Lied 289 ELB

2. Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des Mensen
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven
- groot is het geheimenis schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.
3. Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen - God zij glorie uit het graf is opgestaan.
Door het brood - dit is mijn lichaam door de wijn - dit is mijn bloed geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.
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8.

‘k Heb geloofd, en daarom zing ik

Lied 275 ELB

2. 'k Heb geloofd, en daarom hoger
hoger dan Kalvarie's top,
zie ik boven lucht en wolken,
Hogepriester, tot U op;
die in 's hemels tabernakel
voor Gods aanschijn t'allen tijd
als het Hoofd van zijn gemeente
strijdend bidt en biddend strijdt.

3. 'k Heb geloofd in U, wien d'aarde
met haar doornen heeft gekroond,
maar die nu, gekroond met ere,
aan Gods rechterzijde troont;
U, aan wiens doorboorde voeten
eenmaal in het gans heelal,
Heer, daarboven, hier beneden,
alle knie zich buigen zal.

4. Ja, 'k geloof en daarom zing ik,
daarom zing ik, U ter eer,
's werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer.
Zoon van God en Zoon des mensen,
o, kom spoedig in uw kracht
op des hemels wolken weder!
Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht.
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9.

Ere zij God

Lied 101 ELB
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10.

In Bethlehems stal

Lied 103 ELB

2. Zó arm werd de Heer, der engelen Heer,
die zondaren mint zo nameloos teer,
die hun wil vergeven, hoeveel het ook zij;
zó arm werd de Heiland voor u en voor mij.
3. Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht,
dat eens aan het kruis voor mij hebt volbracht;
ik kniel voor uw kribbe met dankend gemoed,
en breng U eerbiedig mijn zeeg'nende groet.
4. U wijd ik mijn vreugd, mijn leven, mijn hart,
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart.
Geef Gij mij een harte dat steeds U bemint,
dan ben ik van nu aan voor eeuwig Gods kind.
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11.

Midden in de winternacht

Lied 106 ELB

2. Vrede was het overal,
wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal
en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied;
herders waarom zingt gij niet?
Laat de citer slaan,
blaast uw fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

3. Ondanks winter, sneeuw en ijs
bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs
is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied;
herders waarom zingt gij niet?
Laat de citer slaan,
blaast uw fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

4. Ziet, reeds staat de morgenster stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver, bode van de luister,
die ons weldra op zal gaan; herders blaast uw fluiten aan.
Laat de citer slaan, blaast uw fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.
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12.

Al wie dolend in het donker

Lied 109 ELB

2. Onze lasten zal Hij dragen
onze onmacht totterdood
geeft als antwoord op ons vragen
ons zichzelf als levensbrood
nieuwe vrede zal er dagen
liefde straalt als morgenrood.
3. Tot de groten zal Hij spreken
even weerloos als een lam
het geknakte riet niet breken
Hij bewaakt de kleine vlam:
hoort en ziet het levend teken
van een God die tot ons kwam.
4. Dor en droog geworden aarde
die om dauw en regen vraagt
dode mens die snakt naar adem
wereld die om toekomst vraagt:
zie mijn Zoon, de nieuwe Adam,
die mijn welbehagen draagt.
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13.

Als ik in gedachten sta

Lied 114 ELB

2. Hoe nog stervende zijn mond
troost voor vriend en moeder vond,
weet ik: 'Hij vergeet ons niet,
schoon Hij stervend ons verliet.'

5. Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat
Hem zijn God verlaten had,
'k weet dan, wat mij ook ontvall',
God mij nooit verlaten zal!

3. Hoor ik dan, hoe Jezus bad
voor wie Hem gekruisigd had,
'k weet dan: 'Bij de Heiland is
ook voor mij vergiffenis.'

6. Hoor ik, hoe Hij riep: 'Mij dorst!'
dan roep ik: 'O Levensvorst,
Gij, Gij naamt de bitt're dronk,
die deez' aard verzoening schonk!'

4. Zie ik, hoe genaad' ontving,
die met Hem aan 't kruishout hing,
'k bid, mij voelend hem gelijk,
'Heer, gedenk mij in uw rijk!'

7. Op zijn kreet: 'Het is volbracht',
antwoordt mijn aanbidding zacht:
'Jezus, ook voor mij verwierft
Gij verlossing, toen Gij stierft.'

8. Hoor ik, hoe het laatst van al
Hij zijn geest aan God beval,
weet ik ook mijn geest en lot
in de handen van mijn God.
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14.

Daar juicht een toon

lied 122 ELB

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held,
Hij steeg uit 't graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!
3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.
4. Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid!
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15.

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt

Lied 124 ELB

2. Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren,
doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.
3. Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.
En zo voortaan
eren Gods heilige Naam.
en Hem in waarheid aanbidden.

16a/b. Omdat Hij leeft / Because He lives
Lied 137 ELB
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17.

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft

Lied 125 ELB

2. Verdreven is de schaduw van de nacht,
en wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.
refrein
3. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis.
Dat eens voor ons werd opgericht;
en voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.
refrein
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18.

U zij de glorie

Lied 132 ELB

2. Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer!
Hij brengt al de zijnen
in zijn armen weer.
Weest dan, volk des Heren,
blijd’ en welgezind,
en zegt telkenkere: ‘Christus overwint!’
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen,
die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen
is mijn glorie groot;
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
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19.

De Geest des Heren die het leven

Lied 144 ELB

2. Het licht dat wij aanschouwen mogen,
dat door geen duister wordt bedekt,
het evangelie ons voor ogen,
dat ons voorgoed tot leven wekt,
is Christus in wiens heerlijkheid
het beeld van God ons begeleidt.
3. De God, die sprak in den beginne:
'Licht schijne in de duisternis',
verlicht ook heden hart en zinnen
van ieder die in Christus is.
Wij zien in Christus' aangezicht
Gods eigen ongeschapen licht.
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20.

Heer, ik hoor van rijke zegen

Lied 147 ELB

2. Ga mij niet voorbij, o Vader,
zie hoe mij mijn zonde smart.
Trek mij met uw koorden nader,
stort uw liefd' ook in mijn hart.
Ook in mij, ook in mij,
Stort uw liefde ook in mij.

4. Wil m'o Heiland, niet voorbij gaan.
Doe mij leven U nabij;
zie mij zuchtend aan uw zij staan;
roept Gij and'ren, roep ook mij.
Ja, ook mij, ja, ook mij;
roept Gij and'ren, roep ook mij.

3. Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan.
Gij geeft blinden d'ogen weer!
Wil, o wil nu bij mij stilstaan.
Werk in mij met kracht, o Heer!
Ook in mij, ook in mij,
werk ook door uw kracht in mij!

5. Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,
bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig,
o, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
o, verheerlijk U in mij.

6. Ga mij niet voorbij, o Herder!
Maak mij gans van zonden vrij.
Vloeit de stroom van zegen verder,
zegen and'ren, maar ook mij.
Ja, ook mij, ja, ook mij,
zegen and'ren, maar ook mij.
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21.

Ruis, o Godsstroom der genade

Lied 150 ELB

2. Laat het uit Gods hemel stromen
in de kerken overal!
Van uw nederdaling dromen
moede harten zonder tal.
Nieuwe liefde, nieuwe zangen,
kracht, die zielen opwaarts tilt,
brengt uw ruisen, die 't verlangen
als een heilig lied doortrilt.
3. Komt, gij dorstigen, hier drinken
uit die milde heilfontein!
Laat uw ziel in 't stof niet zinken,
maar in haar gereinigd zijn.
Laat U door haar golven dragen
tot waar liefde nooit verkoelt,
waar de kust der aardse dagen
door Gods vreugde wordt omspoeld.
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22.

Mijn Herder is de Here God

Lied 7b ELB

2. De Heer verkwikt mijn matte ziel,
Hij doet mijn voeten gaan
in 't spoor van zijn gerechtigheid
terwille van zijn Naam.
3. En ga 'k door 't diepe doodsravijn,
geen vrees verbijstert mij:
Uw stok en staf zijn mij tot troost,
Gij zelf zijt mij nabij.
4. Voor 't oog van wie mijn hater is,
hebt Gij mijn dis gespreid,
met olie wordt mijn hoofd gezalfd,
mijn beker is bereid.
5. Genade en goedheid volgen mij
mijn ganse levensdag,
totdat ik eens in 's HEREN huis
voor eeuwig wonen mag.
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23.

Als een hert dat verlangt naar water

Lied 8 ELB
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24.

Prijs de Heer met blijde galmen

Lied 37 ELB

2. Zalig hij, die in dit leven,
Jakobs God ter hulpe heeft;
hij, die door de nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
die zijn hoop in 't hachlijkst lot,
vestigt op den HEER, zijn God,
vestigt op den HEER, zijn God.
3. 't Is de HEER, wiens alvermogen
't groot heelal heeft voortgebracht;
die genadig, uit den hoge
ziet, wie op zijn bijstand wacht,
en aan elk, die Hem verbeidt
trouwe houdt in eeuwigheid.,
trouwe houdt in eeuwigheid.
4. 't Is de HEER van alle Heren,
Sions God, geducht in macht,
die voor eeuwig zal regeren
van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer;
prijs zijn grootheid, loof den HEER,
prijs zijn grootheid, loof den HEER.
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25.

In het begin lag de aarde verloren

Lied 40 ELB

2. In het begin zijn de wolken en luchten,
in het begin is de hemel ontstaan.
God sprak zijn woord en de wateren vluchtten:
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan.
3. In het begin is de aarde gekomen,
in het begin uit de diepte der zee.
In het begin kwam het gras en de bomen,
bloeiden de bloemen en graasde het vee.
4. In het begin zijn de sterren gaan branden,
in het begin kwam de zon en de maan.
Boven het land en de zee en de stranden
wijzen zij wegen en tijden aan.
5. In het begin kwamen vogels gevlogen,
in het begin werd hun lied al gehoord.
Vissen in 't water, wat leeft op het droge:
God schiep de dieren, elk naar hun soort.
6. In het begin riep God mensen tot leven,
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te leven,
wat was God blij dat de wereld bestond.

25

26.

De dorre vlakten der woestijnen

Lied 47 ELB

2. Versterkt dan nu de slappe handen,
en zet hem vast, de wank'le voet!
Zegt tot wie zucht in pijn en banden:
'Wees sterk, vrees niet, heb goede
moed!'
De Redder nadert ten gerichte;
van zijn aanbidd'lijk aangezichte
straalt waarheid en barmhartigheid.
Hij zal uw lijden u vergelden,
de boeien breken, die u knelden,
Hij, die u uit het diensthuis leidt.
3. Dan ziet het oog des blindgeboren'
uw schepping in haar zomergloor,
dan dringen tot des doven oren
uw goddelijke woorden door.
De kreup'le zal van vreugde springen,
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de sprakeloze tong zal zingen,
hosanna's meng'lend tot uw lof;
en stromen levend water spreiden
hun zilv'ren beekjes door de heide,
zo fris als eens in Edens hof!
4. Waar eens vergeefs verdwaalden
zochten
is nu een welbereide baan,
waarop des HEREN vrijgekochten
bij duizenden naar Sion gaan.
Zij voelen zich van Gods geslachte,
verstomd is nu de laatste klachte,
en alle kommer weggevloôn!
Zij jubelen in blijde reien,
zij kronen 't hoofd met groene meien,
een eeuw'ge blijdschap is hun kroon.

27.

Heel de schepping, prijs de Heer

Lied 53 ELB

2. Zegent Hem, gij zon en maan,
sterren in uw vaste baan,
laat uw licht in volle schijn
voor de Heer een loflied zijn.

6. Alles wat op aarde groeit,
wat ontkiemt en wat er bloeit,
wees een kleurig lofgedicht
voor zijn vriend'lijk aangezicht.

3. Alle wind en alle weer,
alles wat er gaat te keer,
angstaanjagend in uw kracht,
wees de weerklank van Gods macht.

7. Vogels, vissen, wild en vee,
dieren hoog en laag, doe mee,
ieder met uw eigen stem,
in het feestconcert voor Hem.

4. Licht en donker, dag en nacht,
strenge winter, zomer zacht,
ieder op zijn eigen tijd,
zingt een lied de Heer gewijd.

8. En gij mensen, allen saam,
zegent nu de hoge naam,
voegt u in het grote koor
van zijn volk de eeuwen door.

5. Berg en heuvel, rots en dal,
klaterende waterval,
geeft luidkeels de echo weer
van de jubel tot zijn eer.

9. Want in 't dodelijke uur
gaat Hij voor ons door het vuur
en Hij zal ons op doen staan
om Hem achterna te gaan.

10. Al wat leeft, wees welgemoed,
loof de Heer, want Hij is goed.
Zegent Hem dan, hier en nu,
want zijn goedheid zegent u.
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28.

Zoek eerst het koninkrijk van God

Lied 58 ELB

2. Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord,
dat door de HEER gesproken wordt.
Hallelu, Halleluja.
Halleluja, halleluja,
Halleluja, halleluja.
3. Bidt en u zal gegeven zijn,
Zoekt en gij zult het zien.
Klopt en de deur zal voor u opengaan
Hallelu, Halleluja.
Halleluja, halleluja,
Halleluja, halleluja.
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29.

Vrede zij U

Lied 79 ELB

2. Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.
3. Ontvangt mijn Geest, heilige Geest
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.
Ontvangt mijn Geest, heilige Geest
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.
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30.

Zing met ons mee uit alle macht

Lied 81 ELB

2. In vuur en vlam zet ons de Geest
gegeven op het pinksterfeest,
het licht dat, op ons uitgestort,
weerkaatst, vermenigvuldigd wordt.
3. Zijn wij bezorgd, bedroefd of bang,
dan zingen wij een nieuw gezang;
de vlam, ons door de Geest beloofd,
wordt door geen duisternis gedoofd.
4. Soms is ons lied een vuurkolom,
soms blaast een psalm de muren om dan is te horen, onverwacht,
hoe wie gelooft ten laatste lacht!
5. Hier straalt, nog voor de zon opgaat,
het licht dat nimmer ondergaat;
het is nog niet voorgoed te laat geloof en doe uzelf geen kwaad!
6. Zing met ons mee, uit alle macht,
zing met ons mee te middernacht,
zing met de hele kerk in koor,
en geef dit licht de wereld door.
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31.

God die ons heeft voorzien

Lied 82 ELB

2. Hij heeft zijn eigen Zoon
geen enkel leed bespaard.
Hij heeft ten einde toe
zijn Geest geopenbaard.
Als God zo vóór ons is,
wie zal dan tegen zijn?
Al wat ons overkomt
zal hoop en zegen zijn.
3. Wie zal ons scheiden ooit
van God ons goed en bloed.
Geen toekomst en geen dood
bedreigt ons meer voorgoed.
Genadig en getrouw
wil Hij mijn vrede zijn.
Geen mens die Hem weerhoudt
om onze God te zijn.
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32.

Wij zingen Vader, U ter eer

Lied 88 ELB

2. Hij heeft wat Hij bij U bezat
niet boven alles liefgehad,
maar zich van majesteit ontdaan:
Hij deed het kleed van slaven aan.
3. Hij werd een mens, in needrigheid,
en, levend uit gehoorzaamheid,
heeft Hij zich aan U toevertrouwd:
tot in de hof, tot aan het hout.
4. Daarom heeft God zijn knecht die leed
met alle macht en eer bekleed:
zijn hoge Naam, die Here luidt,
gaat boven alle namen uit.
5. Dat God zijn offer heeft aanvaard
wordt in het einde openbaar,
als elke tong van Hem getuigt
en elke knie voor Hem zich buigt,
6. als alle vlees de Vader roemt
en Jezus Christus Here noemt.
Leer ons de weg die Christus ging:
de weg van zelfverloochening.
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33.

Weest blij te allen tijde

Lied 91 ELB

2. Weest niet bezorgd, maar blijde:
de Here zorgt voor u.
Laat niet door vrees u leiden,
want Hij staat borg voor u.
En wat u mag ontbreken,
zegt aan de Heer uw nood
met bidden en met smeken,
maakt zijn genade groot.

3. Dankt God te allen tijde,
verwacht het uit zijn hand:
dan zal zijn milde vrede
- te hoog voor het verstand uw hart en uw gedachten
behoeden in uw Heer.
Wie op de Here wachten
verblijdt Hij keer op keer.

4. Voorts, broeders, al wat waardig,
wat waar en zuiver is,
beminnelijk, rechtvaardig,
al wat welluidend is en al wat u geleerd is,
doet dat en leeft daarbij:
en God, de God des vredes,
zal altijd met u zijn.
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34.

De lof, de heerlijkheid, de kracht

Lied 94 ELB

2. Nu kan de bruiloft van het Lam,
waar heel de schepping naar verlangt,
de goede tijd, beginnen.
Zijn bruid maakt zich voor Hem
gereed:
Zij mag zich tooien met een kleed
van smetteloos fijn linnen.
Halleluja!
Heil'ge daden
zijn als draden
saamgeweven,
tot een feestkleed haar gegeven.

34

3. Welzalig wie genodigd zijn
tot deze bruiloft, dit festijn,
wie reine kleren dragen.
Hun loflied, dat het Lam begroet,
klinkt als het daav'ren van de vloed,
als zware donderslagen.
Halleluja!
De Gerechte
zal zijn knechten
niet beschamen:
wat God spreekt is amen. Amen.

35.

Kroon Hem met gouden kroon

Lied 140 ELB

2. Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans heelal
wat Hij voor 't mensdom deed.
De eng'len om Gods troon,
all' overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer
voor zulke wond're pracht.
3. Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee,
't klinke over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d'aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!
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36.

Majesteit

Lied 142 ELB
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37.

Komt, laat ons vrolijk zingen

Lied 161 ELB

2. Die heuvels schiep en dalen,
waar Hij de aard' betrad,
die zon en maan en sterren
tot licht gaf op ons pad.
Looft Hem dan die de mensen
tot vreugd' geschapen heeft,
en die ons onze schulden
om Jezus' wil vergeeft.
3. O, God die ons in Christus
een machtig Vader zijt,
verlos ons van het kwade
nu en in eeuwigheid.
Leer ons als kind'ren leven,
en spelen in uw hof,
en met de eng'len zingen,
uw glorie en uw lof.
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38.

O God van hemel, zee en aard

Lied 162 ELB

2. Als lente blij ons tegenlacht,
de zomer prijkt met bloemenpracht,
en d'aren staan in volle dracht:
Gij gaaft het al.

6. Die velen door uw liefdekracht
verlost hebt uit der zonde macht.
Vader, wat kan U toegebracht!
Gij gaaft het al.

3. Gij hebt ons huis in vreê bewaard.
Gij hebt voor leed ons dak gespaard,
o bron van alle goed op aard':
Gij gaaft het al.

7. Wat zelf wij wonnen, baatt' ons niet;
slechts wat w'U leenden, winste liet
en wordt een schat, die Gij ons biedt;
Gij gaaft het al.

4. Gij daaldet van uw hemeltroon,
ontvingt der wereld smaad en hoon;
Gij gaaft uw eengeboren Zoon!
Gij gaaft het al.

8. Wat wij ook gaven, U, o Heer,
't keer' duizendvoudig tot ons weer,
wij geven 't enkel U ter eer,
Gij gaaft het al.

5. Gij gaaft des Geestes reine kracht,
de geest van leven, liefd' en macht,
die zevenvoud genade bracht.
Gij gaaft het al.

9. O Gij, die onze Schepper zijt,
wie gans ons hart is toegewijd,
verleen ons uw barmhartigheid,
Gij gaaft het al.
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39.

Dank U, voor deze nieuwe morgen

Lied 168 ELB

2. Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende:
dat U 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 dat U in moeilijkheden,
dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden
toch steeds bij ons zijt.
5. Dank U dat U hebt willen spreken,
dank U, U hoort een ieders taal.
Dank U dat U het brood wilt breken
met ons allemaal.
6. Dank U dat ons uw woord bewaarde,
dank U dat U uw Geest ons geeft.
Dank U dat ieder mens op aarde
van uw liefde leeft.
7. Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.
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40.

Groot is uw trouw, o Heer

Lied 170 ELB

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.
refrein
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41.

Stilte over alle landen

Lied 175 ELB

refrein
2. God zal voor ons allen zorgen
tot het dagen van de morgen.
Veilig en bij Hem geborgen
zijn wij vannacht.

42.

‘k Stel mijn vertrouwen

Lied 188 ELB
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43.

Als ik maar weet, dat hier mijn weg

Lied 178 ELB

2. Als ik maar weet, dat ook voor mij
de Heer aan 't kruishout stierf;
en dat de Heiland ook voor mij
een levenskroon verwierf.
refrein
3. Als ik maar weet, uw liefde o Heer
vertroost mij dag aan dag;
dan juich ik voort, wat ook mijn lot
op aarde wezen mag.
refrein
4. Als ik maar weet, ook als op aard'
mij droefheid wacht of kruis,
dat ieder kruis mij nader brengt
bij 't eeuwig Vaderhuis.
refrein
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44.

Ik wandel in het licht met Jezus

Lied 184 ELB

2. Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist're wolk bedekt de zon
en 'k kan niet anders, 'k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.
refrein
3. Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd.
Met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.
refrein
4. Ik wandel in het licht met Jezus,
o mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt temidden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.
refrein
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45.

Leer mij uw weg

Lied 185 ELB

2. Als vrees soms 't hart benauwt, leer mij uw weg.
Als zorg mijn dank verflauwt, leer mij uw weg.
Help mij in vreugd en pijn,
noodweer of zonneschijn
steeds blij in U te zijn,
leer mij uw weg.
3. Hoe ook mijn toestand wordt, leer mij uw weg.
't Leven zij lang of kort, leer mij uw weg.
Is dan mijn loop volbracht,
vrees ik geen dood of macht,
daar mijn ziel U verwacht,
leer mij uw weg.
4. Wat ook dit leven brengt, Hij is nabij.
't Zij 't vreugd of droefheid schenkt, Hij is nabij.
Hoe sterk ook satans macht,
Jezus geeft licht en kracht.
ieder die Hem verwacht;
Hij is nabij.
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46.

Leid mij, Heer

Lied 186a ELB

2. Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
leid mij steeds door uwe liefde,
groeiend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U.
Voed mij dat ik groei naar U.
3. Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom'.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in uw kracht.
Kom, Heer Jezus, in uw kracht.
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47.

Vaste rots van mijn behoud

Lied 189a ELB

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 ganse nachten ween,
kunnen redden, U alleen.
3. Zie, ik breng voor mijn behoud,
U geen wierook, mirr' of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet.
4. Eenmaal, als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d'aardse woon'
opklimt tot des rechters troon, Rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.
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48.

Veilig in Jezus armen

Lied 191 ELB

2. Veilig in Jezus' armen,
vrij bij mijn Heer en Borg,
vrij van 't gewoel der wereld,
vrij van verdriet en zorg;
vrij van de vrees en twijfel,
vrij van der zonden macht;
nog slechts een weinig lijden,
nog slechts een korte nacht.
Veilig in Jezus' armen,
vrij bij mijn Heer en Borg,
vrij van 't gewoel der wereld,
vrij van verdriet en zorg.

3. Jezus, mijn dierb're toevlucht,
Jezus, Gij stierft voor mij!
Dat op die rots der eeuwen,
eeuwig mijn hope zij.
Heer, laat mij lijdzaam wachten,
totdat het duister vliedt,
en 't oog aan gindse kusten
uw heillicht gloren ziet.
Jezus, mijn dierb're toevlucht,
Jezus, Gij stierft voor mij!
Dat op die rots der eeuwen,
eeuwig mijn hope zij.
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49.

Er is een stad voor vriend en vreemde

Lied 194 ELB

2. Er is een huis om in te wonen
voorbij het dodendal,
er is een vader met zijn zonen,
zij roepen overal.
refrein
3. Er is een tafel om te eten
voorbij het niemandsland.
Er is een volk dat wordt vergeten,
dat volk roept overal.
refrein
4. Er is een wereld zonder grenzen,
zo groot als het heelal.
Er is een hemel voor de mensen,
dat hoor je overal.
refrein
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50a. Genade, zo oneindig groot
Lied 203 ELB

2. Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.

3. Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

4. Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

50b. Amazing Grace, how sweet the sound
als Lied 203 ELB

1. Amazing Grace, how sweet the sound,
that saved a wretch like me.
I once was lost but now am found,
was blind, but now, I see.
2. T'was Grace that taught my heart to fear
and Grace, my fears relieved.
How precious did that Grace appear
the hour I first believed.
3. Through many dangers, toils and snares
we have already come.
T'was Grace that brought us safe thus far
and Grace will lead us home.
4. When we've been here ten thousand years
bright shining as the sun.
We've no less days to sing God's praise
then when we've first begun.
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51.

Kom in mijn hart

naar Lied 209 ELB

Into my heart, into my heart,
Come into my heart, Lord Jesus;
Come in today, Come in to stay
Come into my heart, Lord Jesus.

52a. Wees stil voor het aangezicht van God
Lied 241 ELB
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2. Wees stil, want de heerlijkheid
van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur.
Een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid
van God
omgeeft ons in dit uur.

3. Wees stil, want de kracht van
onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt.
Niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van
onze God
daalt neer op dit moment.

52b. Be still, for the presence of the Lord
Lied 241 ELB

1. Be still, for the presence of the Lord,
the Holy One is here.
Come, bow before Him now,
with reverence and fear.
in Him no sin is found,
we stand on holy ground.
Be still, for the presence of the Lord,
the Holy One is here.

2. Be still, for the glory of the Lord
is shining all around;
He burns with holy fire,
with splendour He is crowned.
How awesome is the sight,
our radiant King of light!
Be still, for the glory of the Lord
is shining all around.

3. Be still, for the power of the Lord
is moving in this place,
He comes to cleanse and heal,
to minister His grace.
No work too hard for Him,
in faith receive from Him;
Be still, for the power of the Lord
is moving in this place.
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53.

Samen in de Naam van Jezus

Lied 218 ELB

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 er over waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
3. Prijst 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!
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54.

Ga niet alleen door ’t leven

Lied 223 ELB

2. Ga niet alleen; uw Koning
wil komen in uw hart.
Ach, geef het Hem ter woning,
hoe stilt Hij dan uw smart!
Wie kan er tranen drogen
als Jezus? Immers geen!
Richt dan de treurende ogen
naar Jezus heen!
Richt dan de treurende ogen
naar Jezus heen!

3. O, armen, droeven, blinden,
de hoofden opgericht!
Laat u door Jezus vinden,
zijn last is zacht en licht.
Daar is zoveel te dragen;
daar is zoveel geween.
Ach, wil dan niet vertragen!
Naar Jezus heen!
Ach, wil dan niet vertragen!
Naar Jezus heen!
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55.

Heer, ik kom tot U

Lied 226 ELB

2. Heer, kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.
refrein

54

56.

Neem, Heer mijn beide handen

Lied 235 ELB

2. O, doe genad' ervaren
aan 't bevend hart,
en breng het tot bedaren
bij vreugd en smart!
Laat m'aan uw voeten rusten,
mij, hulploos kind,
vertrouwen en berusten.
voor d'uitkomst blind!
3. En blijft m'ook soms verborgen
uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen,
ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d'eeuw'ge stranden
de ruste vind!
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57.

Zoals een arm vertroostend om mij heen

Lied 240 ELB

2. Zoals een arm, een uitgestoken hand,
zoals het licht dat glimlacht in de bomen,
zoals een wolkbreuk boven dorstig land,
zo zijt Gij menigmaal tot mij gekomen,
als ik door nacht en ontij overmand
niets anders zag dan doden in mijn dromen.
3. Zoals een klauw, een ijzersterke tang,
zo is de angst: ijskoud en ongenadig,
een beest, een geest, een spookbeeld nachtenlang.
Hoe anders Gij! - o God, hoe warm, weldadig
zegt mij uw stem: Mijn kind, wees maar niet bang;
als Ik het wil, is zelfs de dood genadig!
4. Zoals een arm, zo vriendelijk en zacht
hebt Gij uw liefde om mij heen geslagen;
altijd als ik geen morgen meer verwacht
vraagt Gij vandaag het nog met U te wagen.
Mijn God, al moet ik door de langste nacht,
Gij zult mij slapend in uw armen dragen!
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58.

Een vaste burg is onze God

Lied 244a ELB

2. Geen aardse macht begeren wij,
die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij,
die God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn Naam? Zo weet,
dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon,
verwinnaar op de troon:
de zeeg' is ons beschoren!
3. Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
en zal geen duimbreed wijken.
Beef, satan! Hij, die ons geleidt,
zal u de vaan doen strijken!
Delf vrouw en kind'ren 't graf,
neem goed en bloed ons af,
het brengt u geen gewin:
wij gaan ten hemel in
en erven koninkrijken!
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59.

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser

Lied 246 ELB

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 uwen Naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.
3. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
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60.

Uw woord is een lamp voor mijn voet

Lied 262 ELB

61.

Heer, ik kom tot U

Lied 302 ELB

2. Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

3. Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O Jezus, raak mij aan,
van U wil ik zijn.

4. Jezus, op uw Woord
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.
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62.

Door de wereld gaat een woord

Lied 263 ELB (melodie: Joh. de Heer)

2. Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft.
refrein

4. Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
refrein

3. Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem het woord verstaan.
refrein
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5. Velen, die de moet begaf
blijven staan of dwalen af.
Hunk’rend naar hun oude
reisgenoten, grijp hun hand.
refrein

6. Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis
naar het land, dat Ik u wijs.’
refrein

63.

Ga nu heen in vrede

Lied 270 ELB

2. Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
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64a. Welk een vriend is onze Jezus
Lied 299 ELB

2. Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in 't strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden,
tot Hem, die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen,
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is 't die ons schraagt.
3. Zijn wij zwak, belast, beladen,
en terneer gedrukt door zorg,
dierb're Heiland! Onze Toevlucht!
Gij zijt onze hulp en borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
In zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.
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64b. What a friend we have in Jesus
Lied 299 ELB

1. What a friend we have in Jesus,
all our sins and griefs to bear.
What a privilege to carry
ev'rything to God in prayer.
Oh, what peace we often forfeit,
oh, what needless pain we bear,
all because we do not carry
ev'rything to God in prayer.
2. Have we trials and temptations,
is there trouble anywhere?
We should never be discouraged,
take it to the Lord in prayer.
Can we find a friend so faithful,
who will all our sorrows share?
Jesus knows our ev'ry weakness.
Take it to the Lord in prayer.
3. Are we weak and heavy laden,
cumbered with a load of care?
Jesus only is our refuge:
take it to the Lord in prayer.
Do thy friends despise, forsake thee,
take it to the Lord in prayer.
In his arms He'll take and shield thee.
Thou wilt find a solace there.
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65.

Laat de kind’ren tot mij komen

Lied 278 ELB

2. Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen
houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnen lopen.
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66.

Jezus, vol liefde, U wilt ons leiden

Lied 312 ELB
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67.

Heer God, U loven wij

Lied 341 ELB
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68.

Machtig God, sterke Rots

Lied 351 ELB
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69.

Van U wil ik zingen

Lied 356 ELB

2. Moog' immer mijn harte
in vreugd en in smarte
zich leren te keren,
o God, tot uw troon.
Verhoor mijn verlangen,
wil leiden mijn zangen
tot 'k, Vader, benader
der engelen toon.
3. Moog' hier dan mijn zingen,
uw heem'len doordringen
en juub'lend zich mengen
met hemelse toon
tot 'k eenmaal hierboven
U eeuwig mag loven
als 'k juichend zal staan bij
uw stralende troon.
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70.

Vreugde, vreugde, louter vreugde

Lied 357 ELB

2. In de harmonie der sferen
klinkt een loflied U gewijd.
Sterren, eng'len, allen eren
U, de Heer der heerlijkheid.
Velden, wouden, beken, bergen,
stromen, zeeën, alles juicht,
vogels, bloemen en fonteinen,
't werk dat van uw vreugd getuigt.

4. Open nu ook onze ogen
voor het ware vreugdelicht,
opdat wij uw Naam verhogen,
juichend voor uw aangezicht.
Want in Christus komt Gij nader
hem, die onder zonde zucht.
Ieder wilt Gij zijn een Vader,
die in Jezus tot U vlucht.

3. Duizend lichten, duizend kleuren
zijn de weerglans van uw pracht;
daarmee wilt Gij mensen beuren
uit hun zorgen, uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog.
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;
doof niet voor uw licht ons oog.

5. Wil ons van uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog,
Gever van onsterf’lijk leven,
die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend
voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door uwe liefde
eeuwig in uw vreugde zijn.
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71.

God in ons midden

Lied 362 ELB

2. Lam dat de zonden draagt,
lam dat de leeuw verjaagt,
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis Gij spreidt geen macht ten toon,
Gij zijt, o mensenzoon,
onder een open hemel thuis.

4. Koning der volken,
kom op de wolken,
keer al het kwade ten goede om,
kom, Lam dat voor ons bloedt,
kom, licht in overvloed,
kom spoedig, Here Jezus, kom!

3. Licht van de overkant,
fakkel die eeuwig brandt,
o vlam die ons naar Gods land geleidt,
wie lopen in uw licht,
zie, over hun gezicht
valt al de glans der eeuwigheid.

5. God in ons midden,
Heer, wij aanbidden
met al de heiligen uw beleid,
uw trouw aan mensen,
uw onbegrensde,
uw ongekende majesteit.
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72.

Heerlijk is Uw naam

Lied 364 ELB

2. Heilig Lam van God,
heilig Lam van God,
dat de zonde der wereld droeg.
Heilig Lam van God.
Jezus, Jezus,
heilig Lam van God.
3. Waardig bent U, Heer,
waardig bent U, Heer,
alle macht en heerlijkheid,
alle lof en eer.
Jezus, Jezus,
waardig bent U, Heer.
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73.

Mijn Jezus, ik houd van U

Lied 371 ELB

2. Mijn Jezus, ik houd van U, want U hield van mij,
toen U aan het kruis hing, een wond in uw zi,j.
Voor mij de genade, een doornenkroon voor U;
'k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.
3. Ik zal van U houden in leven en dood
en ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U:
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.
4. Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom,
Dan buig ik mij voor U in uw heiligdom.
Gekroond met uw heerlijkheid zal 'k zingen voor U:
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

74.

Vader, ik aanbid U

Lied 378 ELB

2. Jezus, ik aanbid U.
‘k Leg mijn leven voor U.
Halleluja.
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3. Heil’ge geest, ik aanbid U.
‘k Leg mijn leven voor U.
Halleluja.

75.

O Heer, mijn God

Lied 374 ELB

2. Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam,
sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen,
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
refrein
3. Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen,
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij.
refrein
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76.

Abba Vader

Lied 376 ELB

2. Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts voor U alleen.
Dat mi,in wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.
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77.

U bid ik aan, o macht der liefde

Lied 377 ELB (melodie Joh. de Heer)

2. Hoe zijt Gij mij zo zeer genegen
en hoe verlangt uw hart naar mij?
Gij komt mij met uw liefde tegen,
opdat ook ik de uwe zij.
Gij, trouwe Heer, hebt mij verkoren:
U wil ik eeuwig toebehoren.
3. U wil ik zoeken, U mij geven;
bij U slechts vind ik lafenis.
In U alleen heb ik het leven
en niet in 't geen van de aarde is.
Bij U is rust, bij U verblijden;
U, Heer, U wil mijn hart zich wijden.
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78.

Daar ruist langs de wolken

Lied 381 ELB

2. Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij die Jezus niet,
die, om ons te redden, de hemel verliet?
3. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof,
en d'engelen zingen voortdurend zijn lof.
O mochten w'om Jezus verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, uw Naam zij d'eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer!
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79.

Ik zie een poort wijd open staan

Lied 409 ELB

2. Die open poort laat d’ingang vrij
aan wie komt binnen vlieden;
aan rijk en arm, aan u en mij
komt Jezus vrede bieden.
refrein
3. Die open poort leidt tot Gods troon;
gaat door, laat niets u hind’ren.
Neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon,
die God biedt aan zijn kind’ren.
refrein
4. In ’t hemelrijk voor Jezus’ troon,
daar leidt het kruis tot zegen.
Daar dragen wij voor kruis een kroon,
door Jezus’ bloed verkregen.
refrein
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80a. Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Lied 382 ELB

2. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
3. Staan wij oog in oog met U Heer,
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
daalt uw stralende licht op ons neer,
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik
leven,
horen.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
Schijn in mij, schijn door mij.
refrein
refrein
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80b. Lord, the light of your love is shining
Lied 382 ELB

1. Lord, the light of your love is shining
in the midst of the darkness, shining;
Jesus, Light of the World, shine upon us,
set us free by the truth you now bring us.
Shine on me, shine on me.
refrein:
Shine, Jesus, shine,
fill this land with the Father's glory;
blaze Spirit, blaze, set our hearts on fire.
Flow, river, flow,
flood the nations with grace and mercy;
send forth your word, Lord, and let there be light.
2. Lord, I come to your awesome presence,
from the shadows into your radiance;
by the blood I may enter your brightness
search me, try me, consume all my darkness.
Shine on me, shine on me.
refrein
3. As we gaze on your kingly brightness
so our faces display your likeness,
ever changing from glory to glory,
mirrored here may our lives tell your story.
Shine on me, shine on me.
refrein
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81.

Jezus leeft in eeuwigheid

Lied 411 ELB

2. Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan,
heffen wij dit loflied aan:
refrein 2
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82.

Lichtstad met uw paarlen poorten

Lied 413 ELB

2. Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden Godsstad vloeit.
refrein
3. Schoon tehuis voor moede pelgrims,
komend uit de zandwoestijn,
waar zij rusten van hun werken
bij de springende fontein.
refrein
4. Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten
in het nieuw Jeruzalem.
refrein
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83.

Al de weg leidt mij mijn Heiland

Lied 5 Joh. de Heer

3. Al de weg leidt mij mijn Heiland,
2. Al de weg leidt mij mijn Heiland,
door al 't aardse stormgebruis,
Troost geeft Hij tot in de dood.
en volkomen vreugde wacht mij,
Als ik zwak ben in beproeving,
In het zalig Vaderhuis.
Sterkt Hij mij met 't hemels brood.
Als mijn schreden soms gaan wank'len Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven,
aan Zijn voeten nederleg,
en mijn ziel van dorst versmacht,
zal mijn lied voor eeuwig wezen:
geeft Hij mij het levend water,
"Jezus leidde m'al de weg."
en vernieuwt mijn levenskracht.
Zal mijn lied voor eeuwig wezen:
Geeft Hij mij het levend water,
"Jezus leidde m'al de weg."
en vernieuwt mijn levenskracht.

82

84.

Als g’ in nood gezeten

Lied 7 Joh. de Heer

2. God blijft voor u zorgen,
goed is de Heer,
en met elke morgen,
keert Zijn goedheid weer.
Schoon g' in 't verdriet,
nergens uitkomst ziet,
groter dan de Helper,
is de nood toch niet.
Wat ons ontviele,
Redder in nood,
red slechts onze ziele,
uit zond' en dood.
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85.

Alzo lief had God de wereld

Lied 18 Joh. de Heer

2. Dat Hij aan ons heeft gegeven,
dat Hij aan ons heeft gegeven,
gegeven, gegeven,
Zijn eengeboren Zoon.
3. Opdat 'n ieg'lijk die gelooft,
opdat 'n ieg'lijk die gelooft,
een iegelijk, een iegelijk,
het eeuw'ge leven heeft.
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86.

Er komen stromen van zegen

Lied 57 Joh. de Heer

2. Er komen stromen van zegen,
heerlijk verkwikkend zal 't zijn:
op de valleien en bergen
zal er nieuw leven dan zijn.
refrein
3. Er komen stromen van zegen,
Zend ons die Heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking;
geef z' ons voortdurend, O Heer!
refrein
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87.

Zouden wij ook eenmaal komen

Lied 82 Joh. de Heer

2. Zalig, heerlijk zal 't ons wezen,
daar, verlost van zonde en pijn,
rein van alle smet genezen,
meer dan d' englen Gods te zijn.
refrein

3. Laat ons in die hope leven;
God, Die ons haar vreugde biedt,
wil Zijn Geest als pand ons geven,
dat genade ons is geschied.
refrein

4. Haastig spoedt ons leven henen,
maar het uur breekt spoedig aan,
dat, van hemelglans omschenen,
saam voor Jezus' troon wij staan.
refrein
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88.

Voorwaarts Christen strijders

Lied 106 Joh. de Heer

2. 't Was Zijn woord bij 't scheiden: volg Mij onvervaard.
Ook u wordt verdrukking, smaadheid niet gespaard.
Maar Ik heb verwonnen 's werelds vorst; Zijn macht
zal uw trouw beproeven. Waakt! Strijdt in Mijn kracht.
refrein
3. Voorwaarts, opwaarts, broeders, werpt Zijn sterkte neer;
velt wie tegenstreven, 't geldt uws Konings eer.
Hij heeft overwonnen, heerst op 's Vaders troon;
strijdt, volhardt ten einde. 't Geldt Zijn eer, uw kroon.
refrein
87

89.

Rijst op, rijst op voor Jezus

Lied 205 Joh. de Heer

2. Rijst op, rijst op voor Jezus,
nu 't krijgsgeschal gehoord!
Begeeft u in het strijdperk!
Ziet, Jezus leidt u voort.
Gij strijders, zijt dan moedig,
weerstaat de boze macht;
hij kan niet overwinnen,
want Jezus geeft u kracht.

3. Rijst op, rijst op voor Jezus,
steun op Zijn kracht alleen:
uw eigen arm is macht'loos,
hoe groot uw kracht ook scheen.
Doet aan Gods wapenrusting
en waakt en bidt en strijdt;
roept plicht u in gevaren,
gehoorzaamt t' allen tijd.

4. Rijst op, rijst op voor Jezus,
de strijd is kort van duur;
na al het krijgsgekletter
komt 't overwinningsuur.
Aan hen, die overwinnen,
geeft Hij de zegekroon;
zij zullen met Hem heersen
voor eeuwig in Zijn troon.
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90.

Waarheen pelgrims

Lied 232 Joh. de Heer

2. "Storm en duisternis bedreigt u;
zijt daartegen gij bestand?"
Waarom zou ons harte vrezen,
wand'lend aan des Heren hand?
Jezus Zelf zal voor ons strijden
en door Storm en nacht ons leiden,
en door Storm en nacht ons leiden,
naar Gods huis in 't Vaderland.
en door Storm en nacht ons leiden,
naar Gods huis in 't Vaderland.
3. "Zegt ons pelgrims, wat verwacht gij
als uw deel aan 't beet're strand?"
Koningskroon en priesterkleding
wacht ons uit des Heilands hand.
God de Heil'ge Ongeziene

zullen wij met d' eng'len dienen,
zullen wij met d' eng'len dienen,
in der eng'len huis en land.
zullen wij met d' eng'len dienen,
in der eng'len huis en land.
4. "Pelgrims, zegt ons, mogen wij ook
met u trekken naar dat land?"
Komt, weest welkom, volgt ons allen,
't oog omhoog en hand aan hand.
Bij der eng'len vreugdezangen
zal ons Jezus Zelf ontvangen,
zal ons Jezus Zelf ontvangen,
in Gods huis in 't Vaderland.
zal ons Jezus Zelf ontvangen,
in Gods huis in 't Vaderland.
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91.

Op bergen en in dalen

Lied 306 Joh. de Heer

2. Zijn trouwe Vaderogen
zien alles van nabij!
Wie steunt op zijn vermogen,
die dekt en Zegent Hij!
Hij hoort de jonge raven,
bekleedt met gras het dal,
heeft voor elk schepsel gaven,
ja, zorgt voor gans 't heelal!
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3. Roem, Christen, aan mijn linker
en rechterzijd' is God!
Waar 'k machtbos nederzinke
of bitter lijd', is God!
Waar trouwe vriendenhanden
niet redden, daar is God!
In dood en doodse banden,
ja, overal is God!

92.

Er gaat door alle landen

Lied 462 Joh. de Heer

2. Hij komt in alle huizen,
en waar een vrolijk kind
zijn vader en zijn moeder
en God, de Heer bemint,
daar woont Hij gaarne dag en nacht,
en houdt er over ’t kind de wacht.
3. En gaat het kind ter ruste,
die Vriend verlaat hem niet;
bewaakt getrouw zijn bedje,
dat hem geen kwaad geschiedt;
en wekt het in de morgenstond,
en maakt het vrolijk en gezond.
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93a. Liefde Gods die elke beminnen
Gez. 443 LvdK, melodie Lied 377 uit: Songs of Fellowship

2. God almachtig boven mate,
die zo nederig verscheen,
keer opeens terug een laat ons
nooit meer, nooit meer hier alleen.
Laat ons in de kerk U prijzen
met uw heiligen omhoog
tot in ’s hemels paradijzen
wij U zien van oog tot oog.
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3. Wat Gij eenmaal zijt begonnen
o voltooi het: maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht,
leggend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht

.

93b. Love divine all loves excelling.
Lied 377 Songs of Fellowship

1. Love divine all loves excelling,
joy of heav’n to earth comedown!
Fix in us Thy humble dwelling,
all Thy faithful mercies crown.
Jesus, Thou art all compassion,
pure unbounded love Thou art,
visit us with Thy salvation,
enter ev’ry trembling heart.

3. Come, Almighty to deliver,
Let us all Thy grace receive;
Suddenly return, and never,
Never more Thy temples leave.
Thee we would be always blessing.
Serve Thee as Thy hosts above,
Pray and praise Thee without ceasing.
Glory in Thy perfect love.

2. Breathe, O breathe, Thu loving Spirit 4. Finish then Thy new creation,
into every troubled breast!
Pure and spotless les us be;
Let us all in Thee inherit,
Let us see Thy great salvation,
Les us find Thy promised rest;
Perfectly restored in Thee!
Take away the love of sinning;
Changed from glory into glory,
Alpha and Omega be;
Till in heaven we take our place;
End of faith, as its beginning,
Till we cast our crowns before Thee.
Set our hearts at liberty.
Lost in wonder, love and praise.

94.

Geloofd zij God met diepst ontzag

Psalm 68 vers 10, Psalmen en Gezangen voor de Eredienst (Bundel 1938)

10. Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons dag aan dag
met zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt uit goedheid zonder peil
ons ’t eeuwig, zalig leven.
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naad’ren van de dood,
volkomen uitkomst geven.
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95.

Hemelse Vader, wij brengen u de eer

Lied 931 Joh. de Heer

2. Vul heel de aarde met macht en majesteit
verdrijf het duister door Uw aanwezigheid
Uw wil geschiede, ja vestig hier Uw troon
Vestig, o Vader, nu Uw rijk door Uwe Zoon.
3. Zing Halleluja, Hij komt in majesteit
Bestijg Uw troon Heer, U zij de heerlijkheid
wij zijn de kind’ren van d’ opgestane Heer,
U bent de Koning en wij zingen U ter eer.
4. Nu en voor eeuwig bezingen wij Uw macht.
Jezus de Koning, die alles heeft volbracht.
Jezus zal heersen, ook nu in onze tijd.
Jezus is Koning nu en in der eeuwigheid.
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96.

Advent is dromen

Lied 418 ELB

keervers 1
2. Iedere week weer een licht ontsteken
vlammen van vuur voor de komende weken,
tekens van hoop in de duisternis,
omdat het bijna kerstfeest is.
keervers 2
3. Niet als een kind en niet in een kribbe
maar als een vrede-vorst hier in ons midden,
dan is er nergens verdriet mee of pijn,
dan zal het altijd Kerstfeest zijn.
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97.

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht

Lied 454 ELB

2. Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,
of het helder licht geeft, of ook bijna niet.
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn,
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!
3. Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is,
overal op aarde zonde en droefenis.
Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'.

98.

O Kindje zo klein

Ned. Zondagsschool Vereniging

2. O kindje zo klein, o kindje zo teer,
jou eren wij als onze Heer.
Jij maakt de droom van mensen waar,
dat vieren wij nu met elkaar,
o kindje zo klein, o kindje zo teer.
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99.

Luid klokjes, klingelingeling

Ned. Zondagsschool Vereniging

100. De wijzen
1-17 Hanna Lam

2. Zij volgden het teken,
de dagen werden weken,
dan klopt een rijke karavaan
bij de paleispoort aan.

5. De wijzen, de wijzen,
die moesten verder reizen,
de ster ging als een lichtend spoor
naar Bethlehem hen voor.

3. "O koning, wil ons horen,
er is een prins geboren,
in 't Oosten is zijn ster gezien,
staat hier zijn wieg misschien?"

6. Zij hebben gevonden
het kind door God gezonden,
dat koning en dat knecht wil zijn
van ieder, groot en klein.

4. Herodes, hij hoorde
verschrikt naar deze woorden.
"En koningszoon bij mij in huis?
U bent beslist abuis."

7. De wijzen, die weten
van sterren en planeten,
die baden nu in zonnelicht
en doen hun ogen dicht.
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101. Kom, laat ons zingen
Ned. Zondagsschool Vereniging

2. Jezus Messias, Christus onze Heer
geeft nu aan ons leven zin en toekomst weer.
want wij kunnen leven door ’t getuigenis
dat de dood gestorven en begraven is.
Laat ons dan zingen nu God met ons is
en laat ieder horen dat het Pasen is.
3. Zie, wij geloven dat er vrede is,
omdat Hij het leven trouw gebleven is.
Ja, wij zullen leven en de vrede zal
iedereen vervullen, als Hij komen zal.
Laat ons dan zingen nu God met ons is
en laat ieder horen dat het Pasen is.
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102. De Heer is waarlijk opgestaan
Lied 427 ELB

refrein
2. Vrouwen uit Jeruzalem,
kwamen vroeg en zochten Hem.
refrein
3. En hoe groot was hun verdriet,
want zij vonden Jezus niet.
refrein
4. Maar een engel sprak hen aan:
‘Die gij zoekt is opgestaan.’
refrein
5. ‘Denkt toch aan zijn eigen woord,
dat gij vroeger hebt gehoord.’
refrein
6. ‘Hij, de grote mensenzoon,
gaat door 't graf heen naar zijn troon.’
refrein
7. ‘Zoekt Hem bij de doden niet,
maar zingt mee het hoogste lied.’
refrein
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103. Weet je dat de lente komt
(onbekend)

2. Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft!
Weet je wel dat Jezus leeft? Hij is opgestaan!
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan.
maar na drie donk’re dagen is Hij weer opgestaan!
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft!
Weet je wel dat Jezus leeft? Hij is opgestaan!
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104. ’t Is feest vandaag
1-28 Hanna Lam

2. Wij weten het nu zonneklaar:
al ging Hij van ons heen,
wat Hij beloofd heeft, maak Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.
3. Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.
4. De wonderen zijn om ons heen
ze waaien op de wind.
't is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!
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105. Ben je groot of ben je klein
Lied 421 ELB

102

106. Kijk eens om je heen
Lied 456 ELB

2. Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,
wij zijn in de wereld niet alleen.
God kent ieder kind bij name, zeg maar ja en zeg maar amen.
Ook al zijn we nog maar klein, God wil onze Vader zijn.

107. Dit is de dag
Lied 425 ELB
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108. Als je geen liefde hebt voor elkaar
Lied 422 ELB

2. Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.
refrein
3. Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis
uit liefde deelde met velen.
refrein
4. Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar,
schrijf het op alle wegen:
refrein
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109. Een wijs man
Lied 430 ELB

2. Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand
een dwaas man bouwde zijn huis op het zand
een dwaas man bouwde zijn huis op het zand
en de regen stroomde neer
en de regen stroomde neer en de vloed kwam op
en de regen stroomde neer en de vloed kwam op
en de regen stroomde neer en de vloed kwam op
en het huis stortte in met een plof.
3. Dus bouw je huis op Jezus, de Rots,
dus bouw je huis op Jezus, de Rots,
dus bouw je huis op Jezus, de Rots
en de zegen daalt dan neer
en de zegen daalt dan neer en 't gebed stijgt op,
en de zegen daalt dan neer en 't gebed stijgt op,
en de zegen daalt dan neer en 't gebed stijgt op.
Bouw je levenshuis op Hem.
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110. Hoor, de vogels zingen weer
Lied 440 ELB

2. Vogels maken zich niet druk,
- wat doe jij, wat doe jij? zingen zomaar van geluk:
Wat doe jij?
refrein
3. Vogels leven vrij en blij,
- wat doe jij, wat doe jij? God de Vader danken zij.
Wat doe jij?
refrein
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111. Is je deur nog op slot?
Lied 447 ELB
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112. Je hoeft niet bang te zijn
Lied 448 ELB

2. Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom je leven zijn.
3. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

113. Jezus houdt van alle kleine kinderen
Lied 451 ELB
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114. Jezus is de goede Herder
Lied 452 ELB

refrein
2. En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder,
Hij vergeet zijn schaapjes niet.
refrein
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115. Jozef zoekt zijn grote broers
Lied 453 ELB

2. Met een slavenkaravaan
moet hij naar Egypte gaan.
Alle dromen zijn vergeten,
heel veel kwaad wordt hem verweten
Jozef die onschuldig is
komt in de gevangenis.

4. Farao hoog op zijn troon
droomt ene wonderlijke droom.
Daarom laat hij Jozef komen
en dan worden alle dromen
van de koe en korenaar
en de maan en sterren waar.

3. Lange jaren gaan voorbij,
maar de Heer is hem nabij.
Nieuwe dromen worden wakker
door de schenker en de bakker.
Maar de schenker, hij vergeet
al wat Jozef voor hem deed.

5. God heeft alles omgekeerd,
Jozef wordt als vorst vereerd,
en het kwade valt in duigen
en de broers ze moeten buigen:
zo houdt God door Jozefs hand
't volk van Israël in stand.
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116. Lees je bijbel, bid elke dag
Lied 459 ELB

2. Read your bible, pray every day,
pray every day, pray every day.
Read your bible, pray every day,
if you want to grow,
if you want to grow,
if you want to grow.
Read your bible, pray every day,
if you want to grow.
3. Lis ta bible, prie chaque jour,
prie chaque jour, prie chaque jour.
Lis ta bible, prie chaque jour,
quand tu veux grandir,
quand tu veux grandir,
quand tu veux grandir.
Lis ta bible, prie chaque jour,
quand tu veux grandir.
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117. De Herder
1-21 Hanna Lam

2. De herder neemt zijn stok en staf
en zoekt het overal.
Kwam er een wolf op 't schaapje af,
of maakte het een val?
3. Het is al donker en al laat
als Hij het schaapje vindt.
Hij streelt het zacht en is niet kwaad,
maar draagt het als een kind.
4. Hij draagt het op zijn sterke rug
ver buiten de woestijn.
Hij brengt het naar de kooi terug,
daar zal het veilig zijn.
5. Al is het schaapje eigenwijs
en gaat het honderd keer
niet met de kudde mee op reis,
de herder zoekt het weer.
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118. Noach
1-3 Hanna Lam

2. De dieren gingen mee,
de grote en de kleine,
met Noach en de zijnen.
De dieren twee aan twee,
de dieren twee aan twee.
3. Zij dreven maanden rond.
Toen ging het water zakken,
de duif vond groene takken,
de ark liep aan de grond,
de ark liep aan de grond.
4. De aarde was er weer.
En mens en dier mocht wonen
onder de groene bomen,
in vrede met de Heer,
in vrede met de Heer.
5. De regenboog staat hoog,
als teken voor de volken,
Gods woorden te vertolken:
het land, het land blijft droog,
het land, het land blijft droog.
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119. Nu gaan de bloemen nog dood
1-30 Hanna Lam

2. Nu ben je soms nog alleen.
Nu moet je soms nog huilen
en als je weg wilt schuilen
kun je haast nergens heen.
refrein

4. Daar is geen zon en geen maan.
Daar zal God ons verlichten.
Daar zullen alle gezichten
vol van zijn heerlijkheid staan.
refrein

3. Nu heb je nooit genoeg.
Nu blijf je steeds iets missen
en in het ongewisse
of je ooit krijgt wat je vroeg.
refrein

5. Daar is geen dorst of verdriet.
Daar zal God ons omgeven.
Daar is gelukkig leven
en het eindigt niet.
refrein

6. Zing voor de eeuwige dag.
Zing voor zijn komst en zeg Amen.
Zing voor de Heer die ons samen
daar al van eeuwigheid zag.
refrein
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120. Een rivier vol van vrede
Lied 429 ELB

2. Een fontein vol van blijdschap, een fontein vol van blijdschap
een fontein vol van blijdschap in mijn hart.
Een fontein vol van blijdschap, een fontein vol van blijdschap
Een fontein vol van blijdschap in mijn hart.
3. Ik heb lief als mijn Jezus, ik heb lief als mijn Jezus
Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.
Ik heb lief als mijn Jezus, ik heb lief als mijn Jezus
Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.
4. Een rivier vol van vrede, een fontein vol van blijdschap,
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.
Een rivier vol van vrede, een fontein vol van blijdschap,
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.
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121. God die alles maakte
Lied 433 ELB

2. God die 't gras gemaakt heeft,
de bloemen in de wei,
de bomen, vruchten, vogels,
zorgt ook voor mij.
3. God die alles maakte,
de maan, de sterrenrij,
als duist're wolken komen,
zorgt steeds voor mij.

122. ‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven
Lied 435 ELB

2. 'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag
in m'n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k wil Hem volgen, dag aan dag.
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123. Klein, klein kindje
Lied 457 ELB

2. Klein, klein kindje,
3. Klein, klein kindje,
dit mandje wordt een boot.
ik zet je tussen het riet.
Daarmee moet je gaan varen
Wie weet gebeurt het wonder
op leven of op dood.
dat de prinses je ziet.
4. Klein, klein kindje,
als de prinses jou vindt,
dan gaat je boot niet onder:
jij bent een koningskind.

124. Wij zullen opstaan
Lied 475 ELB
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125. Zie de zon
Lied 476 ELB

2. Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar,
in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw Naam!
3. Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar,
zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw Naam!
4. Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit.
Mensen ontelbaar,
overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw Naam!
5. Zie ik de zon,
de sterren en de maan,
wat een wonder
dat ik mag bestaan!
Heer, hoe heerlijk is uw Naam,
Heer, hoe heerlijk is uw Naam!
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126. Verbonden met vader en moeder
Geestelijke liederen voor kinderen

2. Je bent al een tijdje
bij mensen,
je naam is bij ons al vertrouwd
en dus is het tijd om te vieren,
dat God die je kent
van je houdt.
refrein

3. Nu mag je gaan leven
met mensen
verbonden in liefde en trouw
omdat zij vandaag bij dit dopen,
Gods Naam legden
naast die van jou.
refrein
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127. Je bent gedoopt
(onbekend)

128. Mijn lieve kleine kindje
Ned. zondagsschool vereniging

2. Je bent gedoopt met water en daarom is het feest!
Wij hopen dat je later, gedoopt wordt met Gods Geest.
3. Dat je de weg zult wand’len, die Jezus zelf ons wees:
in liefde voor de ander en vrij van alle vrees.
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129. Dooplied
3-29 Hanna Lam

2. Jij weet nog niet wat leven is,
wat liefde is en wat gemis.
Jij weet nog niet van nee en ja
van ondergang en gloria.
refrein

4. Dat teken is een heilgeheim:
God wil met jou verbonden zijn.
Hij is nabij waar jij ook bent,
omdat Hij je bij name kent.
refrein

3. Je huilt nog van verwondering,
maar jij hoort hier, in onze kring.
Het water wacht, die diepe zee
geeft jou een taal, een teken mee.
refrein

5. Zo komt jouw leven aan het licht,
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.
Gods adem heeft je aangeraakt
en jou tot bondgenoot gemaakt.
refrein
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130. Create in me a clean heart
Lied 10 ELB

131. King of Kings and Lord of Lords
Lied 495 ELB
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132. He’s got the whole world
Lied 489 ELB

2. He's got the wind and the rain in his hands,
He's got the sun and the moon in his hands,
He's got the wind and the rain in his hands,
He's got the sun and the moon in his hands.
3. He's got the tiny little baby in his hands,
He's got the tiny little baby in his hands,
He's got the tiny little baby in his hands,
He's got all little children in his hands.
4. He's got you and me, brother, in his hands,
He's got you and me, sister, in his hands.
He's got you and me, brother, in his hands.
He's got everybody here in his hands.
5. He's got the whole world in his hands,
He's got the whole wide world in his hands,
He's got the whole world in his hands,
He's got the whole wide world in his hands.
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133a. More Love, More Power
Lied 500 ELB

133b. Meer liefde, meer kracht
opwekking 342

Meer liefde, meer kracht.
Laat mij zijn zoals U.
Meer liefde, meer kracht
Laat mij zijn zoals U.
Ik aanbid U Heer, met heel mij hart,
Ik aanbid U heer, met heel mijn verstand.
Ik aanbid U Heer, met heel mijn kracht,
want U bent mijn Heer, U bent mijn Heer.
124

134. Vrede van God
Lied 501 ELB

2. In Jezus' Naam, in Jezus' Naam,
In Jezus' Naam geef ik jou
Vrede van Hem, vrede van God.
De vrede van God zij met jou.
3. Heilige Geest, de heilige Geest,
De heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

135. Zegen ons Heer
opwekking 189

2. Dank U, o Heer, dank U, o Heer,
U die de hemel en aarde gemaakt heeft,
dank U, o Heer.
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136. Soon and very soon
Lied 503 ELB

2. No more cry'in there, we are going to see the King,
no more cry'in there, we are going to see the King,
no more cry'in there, we are going to see the King,
Halleluja! Halleluja!
We're going to see the King!
3. No more dying there we are going to see the King,
no more dying there we are going to see the King,
no more dying there we are going to see the King.
Halleluja! Halleluja!
We're going to see the King!
4. Soon and very soon we are going to see the King,
soon and very soon we are going to see the King,
soon and very soon we are going to see the King.
Halleluja! Halleluja!
We're going to see the King!
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137. We shall overcome
Lied 505 ELB

2. We'll walk hand in hand,
we'll walk hand in hand,
we'll walk hand in hand some day.
refrein

4. We shall once be free,
we shall once be free,
we shall once be free some day.
refrein

3. We are not afraid,
we are not afraid,
we are not afraid some day.
refrein

5. We shall live in peace,
we shall live in peace,
we shall live in peace some day.
refrein

6. The whole wide world around,
the whole wide world around,
the whole wide world around some day.
refrein
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138a. Meer dan ooit
Lied 544 Opwekking
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138b. Above all
als Lied 544 Opwekking

1. Above all powers,
above all kings,
above all nature
and all created things,
above all wisdom
and all the ways of man,
You were here
before the world began.

2. Above all kingdoms,
above all thrones,
above all wonders
the world has ever known,
above all wealth
and treasures of the earth,
there's no way to measure
what You're worth.

refrein: Crucified, laid behind the stone,
You lived to die, rejected and alone,
like the rose, trampled on the ground,
You took the fall
and thought of me
above all.

139. Don’t build your house
Lied 483 ELB

129

140. Groot en machtig is Hij
Lied 487 ELB

130

141. Mijn hoop is op U, Heer
Lied 498 ELB

131

142. We are marching
Lied 506 ELB

2. We are living in the love of God.
3. We are moving in the power of God.
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Index:
76
138 b
96
83
12
23
84
13
43
108
85
50 b

Abba Vader
Above all
Advent is dromen
Al de weg leidt mij mijn Heiland
Al wie dolend in het donker
Als een hert dat verlangt naar water
Als g' in nood gezeten
Als ik in gedachten sta
Als ik maar weet, dat hier mijn weg
Als je geen liefde hebt voor elkaar
Alzo lief had God de wereld
Amazing Grace, how sweet the sound

52 b
16 b
105

Be still, for the presence of the Lord
Because He lives
Ben je groot of ben je klein

130

Create in me a clean heart

14
78
39
26
19
102
117
34
100
107
15
139
129
62

Daar juicht een toon
Daar ruist langs de wolken
Dank U, voor deze nieuwe morgen
De dorre vlakten der woestijnen
De Geest des Heren die het leven
De Heer is waarlijk opgestaan
De Herder
De lof, de heerlijkheid, de kracht
De wijzen
Dit is de dag
Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt
Don't build your house
Dooplied
Door de wereld gaat een woord

120
58
109
92
49
86
9

Een rivier vol van vrede
Een vaste burg is onze God
Een wijs man
Er gaat door alle landen
Er is een stad voor vriend en vreemde
Er komen stromen van zegen
Ere zij God

54
63
94
6
50 a
17
121
31
71
140

Ga niet alleen door 't leven
Ga nu heen in vrede
Geloofd zij God met diepst ontzag
Geloofsbelijdenis
Genade, zo oneindig groot
Geprezen zij de Heer die eeuwig leef
God die alles maakte
God die ons heeft voorzien
God in ons midden
Groot en machtig is Hij

40

Groot is uw trouw, o Heer

8
122
27
67
20
55
61
4
3
80 a
72
95
132
110

'k Heb geloofd, en daarom zing ik
'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven
Heel de schepping, prijs de Heer
Heer God, U loven wij
Heer! Ik hoor van rijke zegen
Heer, ik kom tot U, neem
Heer, ik kom tot U, hoor
Heer, ontferm U
Heer, onze God
Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Heerlijk is Uw naam
Hemelse Vader, wij brengen U de eer
He's got the whole world
Hoor, de vogels zingen weer

59
7
44
79
10
25
104
111

Ik bouw op U, mijn Schild en
Ik geloof in God de Vader
Ik wandel in het licht met Jezus
Ik zie een poort wijd open staan
In Bethlehems stal
In het begin lag de aarde verloren
‘t Is feest vandaag
Is je deur nog op slot?

120
112
113
114
81
97
66
115

Je bent gedoopt
Je hoeft niet bang te zijn
Jezus houdt van alle kleine kinderen
Jezus is de goede Herder
Jezus leeft in eeuwigheid
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
Jezus, vol liefde, U wilt ons leiden
Jozef zoekt zijn grote broers

106
131
1
123
51
101
37
35
2

Kijk eens om je heen
King of Kings and Lord of Lords
Klein Gloria
Klein, klein kindje
Kom in mijn hart
Kom, laat ons zingen
Komt, laat ons vrolijk zingen
Kroon Hem met gouden kroon
Kyrie eleison

65
45
116
46
82
93 a
80 b
93 b
99

Laat de kind'ren tot mij komen
Leer mij uw weg
Lees je bijbel, bid elke dag
Leid mij, Heer
Lichtstad met uw paarlen poorten
Liefde God die elk beminnen
Lord, the light of your love is shining
Love divine all loves excelling
Luid klokjes, klingelingeling

133

68
36
138 a
133 b
11
22
141
73
128
133 a

Machtig God, sterke Rots
Majesteit
Meer dan ooit
Meer liefde, meer kracht
Midden in de winternacht
Mijn Herder is de Here God
Mijn hoop is op U, Heer
Mijn Jezus, ik houd van U
Mijn lieve kleine kindje
More love, more power

56
118
119

Neem, Heer mijn beide handen
Noach
Nu gaan de bloemen nog dood

38
75
98
16 a
91

O God van hemel, zee en aard
O Heer, mijn God
O Kindje zo klein
Omdat Hij leeft
Op bergen en in dalen

24

Prijs de Heer met blijde galmen

89
21

Rijst op, rijst op voor Jezus
Ruis, o Godsstroom der genade

53
136
42
41

Samen in de Naam van Jezus
Soon and very soon
'k Stel mijn vertrouwen
Stilte over alle landen

134

77
5
18
60

U bid ik aan, o macht der liefde
U komt de lof toe
U zij de Glorie
Uw woord is een lamp voor mijn voet

74
69
47
48
126
88
134
29
70

Vader, ik aanbid U
Van U wil ik zingen
Vaste rost van mijn behoud
Veilig in Jezus armen
Verbonden met vader en moeder
Voorwaarts Christen strijders
Vrede van God
Vrede zij U
Vreugde, vreugde, louter vreugde

90
142
137
52 a
33
103
64 a
64 b
32
124

Waarheen Pelgrims
We are marching
We shall overcome
Wees stil voor het aangezicht van God
Weest blij te allen tijde
Weet je dat de lente komt
Welk een vriend is onze Jezus
What a friend we have in Jesus
Wij zingen Vader, U ter eer
Wij zullen opstaan

135
125
30
57
28
87

Zegen ons Heer
Zie de zon
Zing met ons mee uit alle macht
Zoals een armvertroostend om mij heen
Zoek eerst het koninkrijk van God
Zouden wij ook eenmaal komen

