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Liedboek v/d Kerken 

Nr. 1|         Psalm 8 
 

1    Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
 hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven- 
 machtige God, Gij die uw majesteit 
 ten hemel over ons hebt uitgebreid. 
 

3    
Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van 
uw handen, 

 
de maan, de duizend sterren die daar 
branden, 

 wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 

 
het mensenkind, dat Gij hem aandacht 
schenkt? 

Nr. 2|        Psalm 72 
 

7    Laat ons de grote naam bezingen 
 van Hem die Israël leidt, 
 want Hij alleen doet grote dingen, 
 zijn roem vervull' de tijd. 
 Looft God de Heer, Hij openbaarde 
 zijn wonderen, zijn eer. 
 Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
 Ja, amen, looft de Heer. 

Nr. 3|       Psalm 75 
 

1    U alleen, U loven wij, 
 U loven wij, onze Heer, 
 want uw naam zo rijk van eer 
 is tot onze vreugd nabij. 
 Men vertelt in heel het land 
 al de wond'ren van uw hand. 

 

 

 

 

Nr. 4|       Psalm 84 

6    Want God onze Heer die ons mild 
 bestraalt als zon, beschermt als schild, 
 zal in genade ons verhogen. 
 Zijn hand onthoudt het goede niet 
 aan wie oprecht Hem hulde biedt 
 en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
 Heer, die het al in handen houdt, 
 welzalig die op U vertrouwt 

Nr. 5|        Psalm 100 (oude ber.) 
 
1 Juich, aarde, juich alom den HEER; 
   Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
   Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
   Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.  

Nr. 6|         Psalm 118 

1    Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 
 zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 Laat, Israël, uw lofzang rijzen; 
 Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 Dit zij het lied der priesterkoren; 
 Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 Gij, die den Heer vreest, laat het horen; 
 Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Nr. 7|         Psalm 136 

1    Looft den Heer, want Hij is goed, 
 trouw in alles wat Hij doet. 
 Want zijn goedertierenheid 
 zal bestaan in eeuwigheid. 
 
2    Geeft de God der goden eer, 
 jubelt voor der heren Heer. 
 Hij doet wondren, Hij alleen 
 trouw door alle tijden heen. 
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Nr. 8|  Psalm 139 

1    Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
 dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
 kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
 Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
 Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
 't ligt alles open voor uw ogen. 

Nr. 9|  Psalm 146 

1    Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
 zing die u het leven geeft. 
 Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
 zing voor Hem zo lang gij leeft. 
 Ziel, gij zijt geboren tot 
 zingen voor den Heer uw God. 

Nr. 10|  Psalm 150 

1    Looft God, looft Hem overal. 
 Looft de Koning van 't heelal 
 om zijn wonderbare macht, 
 om de heerlijkheid en kracht 
 van zijn naam en eeuwig wezen. 
 Looft de daden, groot en goed, 
 die Hij triomferend doet. 
 Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 
2    Hef, bazuin, uw gouden stem, 
 harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
 Cither, cimbel, tamboerijn, 
 laat uw maat de maatslag zijn 
 van Gods ongemeten wezen, 
 opdat zinge al wat leeft, 
 juiche al wat adem heeft 
 tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
  

  

 

 

 

Nr. 11|  Gezang 1 

1    God heeft het eerste woord. 
 Hij heeft in den beginne 
 het licht doen overwinnen, 
 Hij spreekt nog altijd voort. 
 
2    God heeft het eerste woord. 
 Voor wij ter wereld kwamen, 
 riep Hij ons reeds bij name, 
 zijn roep wordt nog gehoord. 
 

Nr. 12|  Gezang 44 

 
3    Lof, eer en prijs zij God 
 die troont in 't licht daarboven. 
 Hem, Vader, Zoon en Geest 
 moet heel de schepping loven. 
 Van Hem, de ene Heer, 
 gaf het verleden blijk, 
 het heden zingt zijn eer, 
 de toekomst is zijn rijk. 

Nr.  13| Gezang 51 

1    Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom, 
 want mijn leven is onder de macht gesteld 
 van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
 en de Heer zegt kom en ik kom. 
 
2    O mijn God, Gij zegt ga en ik ga, 
 Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen, 

 
wees het woord in mijn vlees en de geest 
om mij heen, 

 
wees de adem waaruit ik ontsta. 
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Nr. 14|  Gezang 252 

1    Wat zijn de goede vruchten, 
 die groeien aan de Geest? 
 De liefde en de vreugde, 
 de vrede allermeest, 
 geduld om te verdragen 
 en goedertierenheid, 
 geloof om veel te vragen, 
 te vragen honderd uit; 
 
2    geloof om veel te geven, 
 te geven honderd in, 
 wij zullen leren leven 
 van de verwondering: 
 dit leven, deze aarde, 
 de adem in en uit, 
 het is van Gods genade 
 en zijn lankmoedigheid. 

Nr.  15|  Gezang 255 

1    Ere zij aan God, de Vader, 
 ere zij aan God, de Zoon, 
 eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
 de Drieëen'ge in zijn troon. 
 Halleluja, halleluja, 
 de Drieëen'ge in zijn troon! 
 
4    Halleluja, lof, aanbidding 
 brengen eng'len U ter eer, 
 heerlijkheid en kracht en machten 
 legt uw schepping voor U neer. 
 Halleluja, halleluja, 
 lof zij U, der heren Heer! 

Nr. 16|  Gezang 429 

1    Wie maar de goede God laat zorgen 
 en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, 
 is bij Hem veilig en geborgen, 
 die redt Hij godlijk, wonderbaar: 
 wie op de hoge God vertrouwt, 
 heeft zeker op geen zand gebouwd. 

Nr. 17| Gezang 434 

1    
Lof zij de Heer,  
de almachtige Koning der ere. 

 
Laat ons naar hartelust zingen en blij 
musiceren. 

 Komt allen saam, 
 psalmzingt de heilige naam, 
 looft al wat ademt de Here. 
 

2    
Lof zij de Heer,  
Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len 
geheven. 

 Hij die u leidt, 
 zodat uw hart zich verblijdt, 
 Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 

Nr. 18|  Gezang 456 

1    Zegen ons Algoede, 
 neem ons in uw hoede 
 en verhef uw aangezicht 
 over ons en geef ons licht. 
 
2    Stort, op onze bede, 
 in ons hart uw vrede, 
 en vervul ons met de kracht 
 van uw Geest bij dag en nacht. 
 
3    Amen, amen, amen! 
 Dat wij niet beschamen 
 Jezus Christus onze Heer, 
 amen, God, uw naam ter eer! 
 

Nr. 19|  Gezang 457 

1    Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
 vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 
 Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
 Drievuldig God, die een in wezen zijt. 
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 Nr. 20|  Gezang 463 

1    O Heer die onze Vader zijt, 
 vergeef ons onze schuld. 
 Wijs ons de weg der zaligheid, 
 en laat ons hart, door U geleid, 
 met liefde zijn vervuld. 
 

Nr. 21|  Gezang 488b 

1    Zolang er mensen zijn op aarde, 
 zolang de aarde vruchten geeft, 
 zolang zijt Gij ons aller Vader, 
 wij danken U voor al wat leeft. 
 
2    Zolang de mensen woorden spreken, 
 zolang wij voor elkaar bestaan, 
 zolang zult Gij ons niet ontbreken, 

 
wij danken U in Jezus' naam. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liedbundel Hemelhoog 

Nr. 22|  Lied 30 

 

Prijs de Heer, mijn ziel, 
en prijs zijn heil'ge Naam. 
Prijs de Heer, mijn ziel; 
die mij het leven geeft. 
 

Nr. 23|  Lied 33 

Looft de Here, alle gij volken, 

prijst Hem alle gij natiën, 

want zijn goedertierenheid is machtig over 

ons - en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. 

Halleluja (8x) 

Nr. 24|  Lied 45 

Hineh Mah tov umah na'im  

shevet achim gam yachad.  

Hineh Mah tov umah na'im  

shevet achim gam yachad.  

Hineh Mah tov shevet achim gam yachad. 2x  

 

Nr. 25|  Lied 55 

God zei: Noach bouw een boot  

samen met je zonen 

maak hem sterk en maak hem groot - 

je moet er straks in wonen 

en neem dan heel veel dieren mee,  

wanneer de boot gaat varen 

Ik zal ze sturen twee aan twee –  

Ik wil hun leven sparen. 

De ark was netjes afgebouwd –  
de intocht kon beginnen 
de dieren liepen twee aan twee  
de ark van Noach binnen. 
Toen deed God de deur op slot  
en liet de wolken komen 
de regen viel met bakken neer  
en bleef en bleef maar stromen. 
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ken je dit verhaal, ken je dit verhaal 
zo wordt het nu al eeuwenlang verteld 
in elke taal 
ken je dit verhaal, ken je dit verhaal 
lees maar in de bijbel want daar staat 
het allemaal 

 
De wereld werd een oceaan, 
waarop de ark bleef drijven. 
Slechts de dieren in de ark  
die zouden overblijven. 
Maar op een dag was het voorbij - 
-het water ging verdwijnen. 
De wolken schoven weer opzij –  
de zon begon te schijnen 
 
De aarde werd weer langzaam groen – 
de bomen gingen groeien. 
Er startte weer een nieuw seizoen  
en bloemen gingen bloeien. 
Noach liet de dieren gaan –  
ze mochten gaan proberen, 
om elk weer op z’n eigen plek 
op aarde terug te keren. 
 

ken je dit verhaal… 
 
toen zei God: kijk eens omhoog –  
zie daar die boog vol kleuren 
luister Noach Ik beloof, 
dit zal niet meer gebeuren 
Ik zal met jullie nog een keer 
de aarde op gaan bouwen 
Ik maak met jou een nieuw begin 
daar mag je op vertrouwen 
 

ken je dit verhaal… 
 

 

 

 

 

nr. 26|  Lied 59 

Hoe kwam Mozes door de Rode Zee? 

Hoe kwam Mozes door de Rode Zee? 

Hoe kwam Mozes door de Rode Zee, hoe 

kwam hij er doorheen? 

Ging hij zwemmen? Nee nee. 

Ging hij varen? Nee nee. 

Over een brug? Nee nee. 

Door een tunnel? Nee nee. 

Hoe kwam hij er door heen? 

God blies met zijn lucht. - - - - -  

God blies met zijn lucht genoeg, genoeg. 

En door de zee kwam toen een pad, 

zo kwam hij er door heen! 

Nr. 27|  Lied 61 

De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn 
Hij zal Zijn vrede aan je geven 
 
De Here zegent u 
en Hij beschermt u 
Hij schijnt Zijn licht over uw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij u zijn 
Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x) 
 

Nr. 28|  Lied 62 

Jericho had muren 

Van metersdikke steen 

Maar God zei tegen Israël 

Je komt er wel doorheen 

Ze bliezen op de horens 

En sloegen op de trom 

Ze juichten voor de Here 

In Zijn heiligdom 

En de muren van Jericho 

De muren van Jericho….. vielen om. 
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Misschien heb jij zo'n Jericho 

Een levensgroot probleem 

Het lijkt alsof het muren heeft 

Je komt er niet doorheen 

Dan kun je Jezus danken 

Dat hij het overwon 

En juichen voor de Here 

In Zijn heiligdom 

En de muren van Jericho 

De muren van Jericho 

Vallen om 

Nr. 29|  Lied 77 

Zoals klei in de hand van de pottenbakker 

Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer 

Zoals klei in de hand van de pottenbakker 

Zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer 

 

Kneed mij, Here God 

Ook als het soms wel eens pijn doet 

Kneed mij, Here God 

U weet precies hoe ik zijn moet 

 

Zoals klei in de hand van de pottenbakker 

Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer 

Zoals klei in de hand van de pottenbakker 

Zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer 

 

Kneed mij, Here God 

'k Wil mij opnieuw aan U geven 

Kneed mij, Here God 

U maakt iets moois van mijn leven 

 

Zoals klei in de hand van de pottenbakker 

Zo ben ik in Uw handen, O Heer 

Zoals klei in de hand van de pottenbakker 

Zo maakt U mij een vat tot Uw eer 

 

 

Nr. 30|  Lied 83 

Jona, Jona, ga naar Ninevé 

Jona, Jona, ga naar Ninevé 

Maar Jona die zei 'nee 

Ik wil niet naar die nare stad 

De mensen daar die kunnen me wat' 

Zei Jona en hij ging op pad 

Tot hij een schip gevonen had 

Dat voer naar Tarsis over zee 

Maar niet naar Ninevé 

 

Jona, Jona, ga naar Ninevé 

'Ik wil niet' 

Jona, Jona, ga naar Ninevé 

Maar God ging met hem mee 

Hij stuurde 't schip in een orkaan 

En de mensen riepen 'Wij vergaan' 

En ach, het lot wees Jona aan 

Die zei 'Ik heb wat doms gedaan 

Ik wou niet luisteren naar Gods woord 

Gooi mij maar overboord' Plons! 

 

Jona, Jona, ga naar Ninevé 

Jona, Jona, ga naar Ninevé 

Maar daar zwom een vis in zee 

Die lustte Jona al te graag 

Drie dagen zat hij in zijn maag 

Daar riep hij 'Heer, U zij geloofd 

Ik zal doen wat ik heb beloofd' 

En de vis zwom pijlsnel naar het strand 

En spuugde hem aan land 

 

Jona, Jona, ga naar Ninevé 

'Ik wil wel' 

Jona, Jona, ga naar Ninevé 

'Ik ga al' 

Jona, Jona, ga naar NInevé 

'Ik ga naar Ninevé' 
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Nr. 31|  Lied 88 

Zoek eerst het koninkrijk van God, 

en zijn gerechtigheid. 

En dit alles krijgt u bovendien, hallelu halleluja 

 

(Refrein) 

Halleluja, halleluja, )  

halleluja, halleluja. ) 4x 

 

Men kan niet leven van brood alleen, 

maar van ieder woord. 

dat door de Heer gesproken wordt,  

hallelu, halleluja. 

 

(Refrein) 

 

Bid en u zal gegeven zijn, 

zoekt en gij zult hem zien. 

Klopt en de deur zal voor u open gaan 

hallelu, halleluja. 

 

(Refrein) 

 

Nr. 32|  Lied 89 

Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. 
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. 
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. 
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 op de rots stond vast.  

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.  

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.  

Nr. 33|  Lied 92 

In een scheepje over zee 

Vaar je mee, vaar je mee 

In een scheepje over zee 

Vaar je mee 

 

Oei daar komt een wilde storm 

't Is enorm, 't is enorm 

Oei daar komt een wilde storm 

't Is enorm 

 

Maar ook Jezus is aan boord 

Met Zijn woord, met Zijn woord 

Maar ook Jezus is aan boord 

Met Zijn woord 

 

En precies zoals Hij wil 

Wordt het stil, wordt het stil 

En precies zoals Hij wil 

Wordt het stil 
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Nr. 34|  Lied 98 

1. Vier mannen en een zieke vriend,  die niet 

kan staan of lopen.  Vier mannen en een zieke 

vriend,  die op een wonder hopen.  Zij zoeken 

Jezus, maar helaas,  het huis is vol, er is geen 

plaats.   

2. Vier mannen en een zieke vriend zij blijven 

toch geloven. Vier mannen en een zieke 

vriend sjouwen het bed naar boven. het dak 

moet open, zonder meer zakt zo hun vriend 

voor Jezus neer.   

3. Vier mannen en een zieke vriend zij 

wachten op de woorden. Vier mannen en een 

zieke vriend en weet je wat ze hoorden? Sta 

op en wandel, draag je bed! Zo wordt hun 

zieke vriend gered.   

4. Vier mannen en een zieke vriend die weer 

kan staan en lopen. Vier mannen en een zieke 

vriend zingen de hemel open! Door ieder die 

bij Jezus staat wordt God geprezen op de 

straat! 

Nr.35|  Lied 101 

Als je bidt zal Hij je geven 

Als je klopt aan de deur 

Zal Hij opendoen 

Als je zoekt dan zul je 't vinden 

Halleluja 

 

Halleluja, halleluja, halleluja 

 

Als je de Vader vraagt om een brood 

Geeft Hij je zeker nooit een steen 

Al je gebeden klein of groot 

heus Hij vergeet er niet één 

 

Als je bidt... 

 

Halleluja, halleluja, halleluja 

 

Als je Mijn Vader iets wilt vragen 

Vraag in Mijn naam Ik zal het doen 

Ik ben met je alle dagen 

Ik ben dezelfde als toen 

 

Als je bidt… 

 

Halleluja, halleluja, halleluja 

Nr. 36|  Lied 110 

Dit is m'n hand en dat m'n voet 
'k Heb ze allebei nodig 
Waar moet ik heen als één het niet doet 
Niets is er overbodig 
'k Heb m'n voeten nodig om te lopen 
En m'n handen om m'n schoenen vast te 
knopen 
Hand voet knie oog oor neus keel 
Alles is nodig niets teveel (2x) 
 
M'n hand kan niet zeggen tegen m'n voet 
Ik heb jou niet nodig 
Stel je es voor dan ging het niet goed 
Niets is er overbodig 
Want al kan ik met m'n handen ballen 
Zonder m'n voeten zou ik op m'n snufferd 
vallen 
Hand voet knie oog oor neus haar 
Alles is nodig voor elkaar (2x) 
 
Ik ben de hand en jij de voet. 
Wij zijn allebei nodig. 
Wat ik niet kan, kan jij juist goed. 
Niemand is overbodig. 
Jij bent gemaakt om mee te spelen. 
Te lachen en te huilen en alles mee te delen. 
Niemand is minder, niemand is meer. 
Ieder is nodig bij de Heer. (2x) 
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Nr. 37| Lied 247 

God die alles maakte 
God die alles maakte, 
de lucht en ’t zonlicht blijf. 
De hemel, zee en aarde, 
zorgt ook voor mij.  
 
God die ’t gras gemaakt heeft, 
de bloempjes in de wei.  
De bomen, vruchten, vogels, 
zorgt ook voor mij.  

God die alles maakte, 

de maan en sterrenrij.  

Als duist’re wolken komen, 

zorgt steeds voor mij. 

Nr. 38|  Lied 284 

Ik geef wel eens een harde duw 

da’s helemaal niet goed 

dan weet ik dat ik eigenlijk 

“sorry” zeggen moet 

maar als het dan per ongeluk gaat 

is het dan ook nodig? 

moet ik dan perse sorry zeggen  

of is dat overbodig? 

 

Refr. 

Sorry zeggen dat is iets 

dat vind ik niet zo fijn 

sorry zeggen is niet leuk 

het kan zo moeilijk zijn 

sorry zeggen dat is iets  

dat doe ik niet zo graag 

en als ik het dan toch moet doen 

dan liever niet vandaag 

 

Sorry zeggen vind ik soms 

een beetje flauwekul 

want als die ander nou begon 

dan is het niet mijn schuld  

maar als hij nou geen sorry zegt 

voel ik me rot van binnen 

dan wil ik wel de eerste zijn 

want iemand moet beginnen 

 

Refr. 

 

Vader in de hemel 

leer mij terug te gaan 

om sorry te zeggen 

als het fout is gegaan 

Vader in de hemel 

help mij telkens weer 

de vrede te bewaren 

want ik wil geen ruzie meer! 

 

Refr. 

…… dan liever nog vandaag 

 

 

 

 

 

 

Nr. 39|  Lied 299 

'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, 
in m'n handel, in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k Heb Hem nodig, dag aan dag. 
 
'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. 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMLexvO7pccCFcJZGgodbR0I-w&url=http://onstartups.com/tabid/3339/bid/60758/Dear-Friend-Sorry-My-heart-says-yes-but-my-schedule-says-no.aspx&ei=Fz7MVYL3HMKzae26oNgP&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNFn-vK4wUTwP_BrX8iLhEvzvktCTw&ust=1439534977743652
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Nr. 40|  Lied 302  

Ho! Stop! Sta eens even stil 
Waar wou je heen gaan of maakt dat geen 
verschil 
Ho! Stop! Ga er niet vandoor 
Je bent er toch niet zomaar, je leeft ergens 
voor 

Als je in de trein zou stappen en je zou niet 
weten waar je heen wou gaan 
Heen wou gaan 
Kon je beter in je warme bedje blijven liggen 
zonder op te staan 
Op te staan 
Alles gaat uiteindelijk mis 
Als je niet weet wie Jezus is 

Ho! Stop! Sta eens even stil... 

Als je in het donker wandelt kun je niet goed 
kijken waar je heen wilt gaan 
Heen wilt gaan 
Daarom heb je Jezus nodig want hij steekt een 
lichtje in je leven aan 
Je leven aan 
Reken maar dat jij je vergist 
Als je het licht van de wereld mist 

Ho! Stop! Sta eens even stil... 

Als je in de put zou vallen en je zou voor 
niemand meer te horen zijn 
Te horen zijn 
Zat je daar te kniezen in de duisternis en alles 
zou verloren zijn 
Verloren zijn 
Weet je als het donker wordt 
Jezus' arm is nooit te kort 

Ho! Stop! Sta eens even stil... 

 

 

Nr. 41|  Lied 323 

All night, all day.  

Angels watching over me, my Lord.  

All night, all day.  

Angels watching over me. 

 

Sun is a-setting in the West;  

Angels watching over me, my Lord.  

Sleep my child, take your rest;  

Angels watching over me. 

 

All night, all day… 

 

Now I lay me down to sleep,  

Angels watching over me, my Lord.  

I pray the Lord my soul to keep,  

Angels watching over me. 

 

Nr. 42|  Lied 327 

Diep, diep, diep als de zee  
Hoog, hoog, hoog als de lucht  
Wijd, wijd, wijd als het water blauw  
Is Jezus' liefde voor jou en mij  
‘t Is net zo diep, diep, diep als de zee  
Hoog, hoog, hoog als de lucht  
Wijd, wijd, wijd als het water blauw  
Is Jezus' liefde voor jou  
(2x)  
 
Deep, deep, deep as the sea  
High, high, high as the sky  
Wide, wide, wide as the water blue  
Is Jesus’ love for you and me  
It is as deep, deep, deep as the sea  
High, high, high as the sky  
Wide, wide, wide as the water blue  
Is Jesus’ love for you  
Is Jesus’ love for you  
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Nr.43|  (canon) Lied 338 

'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. 

 

Nr. 44|  Lied 340 

Hij is de rots 

Waar ik op sta 

Hij is de weg 

Waar ik op ga 

En ik zal voor Hem zingen 

Voor Hem zingen 

Zolang ik leef 

 

In het begin 

Was Hij het woord 

Hij was bij God 

En het woord was God 

En ik zal voor Hem zingen 

Voor Hem zingen 

Zolang ik leef 

 

Hij is het licht 

Dat altijd schijnt 

Van het begin 

Tot aan het eind 

En ik zal voor Hem zingen 

Voor Hem zingen 

Zolang ik leef 

 

 
 

Nr. 45|  Lied 356 
Voor de zieken - voor de armen  
voor de mensen met verdriet  
voor het kind dat blijft proberen  
maar toch denkt: ‘het lukt me niet’  
voor de zwerver die moet zwerven  
en geen plek heeft waar hij hoort  
is er altijd nog die Ene  
en die roept: Kom maar aan boord!  
 
Refrein:  
Kom aan boord  
ook voor jou is er een plekje  
waar je hoort  
Laat de hoop niet langer varen  
kom aan boord  
Sta niet doelloos aan de kant  
want er is een hart vol liefde  
pak die uitgestoken hand  
 
Voor het meisje dat blijft denken  
‘alles gaat bij mij steeds mis’  
voor de jongen die al vaker  
uit de boot gevallen is  
voor het kindje dat nog nooit  
van trouw of liefde heeft gehoord  
is er altijd nog die Ene  
en die roept: Kom maar aan boord!  
 
Refrein  
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Nr. 46|  Lied 360 

refrein: 
Onder boven 
voor en achter 
God is altijd bij mij 
onder boven 
voor en achter 
God is om mij heen 
 
Al vlieg ik met een vliegtuig  
naar een heel ver land 
of vaar ik naar een eiland  
met een prachtig strand 
al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant 
ik ben nooit in mijn eentje want… 
 
Refr. 
 
Al ga ik naar mijn oma met de trein en bus 
of speel ik op het schoolplein  
met mijn broer en zus 
al loop ik voor mijn moeder  
naar de brievenbus 
God gaat altijd met me mee dus 
 

Refr. 

Nr. 47|  Lied 371 

Bewaar je oog, bewaar je oog  

voor wat je ziet. 

Bewaar je oog, bewaar je oog 

voor wat je ziet. 

Er is een Vriend die op je let 

en die luistert naar 't gebed. 

Bewaar je oog, bewaar je oog 

voor wat je ziet. 

  

Bewaar je oor, bewaar je oor 

voor wat je hoort… 

 

Bewaar je mond, bewaar je mond 

voor wat je zegt… 

 

Bewaar je hand, bewaar je hand 

voor wat je doet… 

  

Bewaar je voet, bewaar je voet 

voor waar je gaat… 

 

Bewaar je oog, je oor, 

je mond, je hand, je voet. 

Bewaar je oog, je oor, 

je mond, je hand, je voet. 

Er is een Vriend die op je let 

en die luistert naar 't gebed. 

Bewaar je oog, je oor, 

je mond, je hand, je voet. 

Nr. 48|  Lied 372 

Bouw je huis 

niet op zand. 

Hé, gebruik toch je verstand! 

Want een storm 

of orkaan 

zal je huis niet laten  staan. 

 

Jezus zegt: 

luister goed 

en volg Mij 

in wat je doet. 

 

Refrein: 

Heooo, hou je vast, 

het waait sterk dus opgepast. 

Doe wat Jezus zegt; 

dan kom je goed terecht. 

Heooo, hou je vast, 

het waait sterk dus opgepast. 

Doe wat Jezus zegt; 

dan kom je goed terecht. 
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Bouw je huis; 

aan het werk! 

Een fundering 

maakt het sterk. 

Met beton 

in de grond 

vliegt je huis niet in het rond. 

 

Als een Rots 

is de Heer. 

Leef voor Hem, 

meer en meer. 

 

(Refrein 2x) 

Nr. 49|  Lied 389 

Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin; 

God houdt van jou! 

Ben je dik of ben je dun of ben je blank 

of bruin; 

God houdt van jou! 

Hij kent je als je blij bent; 

Hij kent je als je baalt 

Hij kent je als je droevig bent; 

Hij kent je als je straalt. 

Het geeft niet of je knap bent; 

Het geeft niet wat je doet; 

God houdt van jou! 

Hij is vol liefde. 

God houdt van jou! 

Nr. 50|  Lied 406 

Hé wil jij mijn vriendje zijn 
Ik heb vrienden nodig 
Een vriend op wie ik bouwen kan 
Die ik vertrouwen kan 
Als ik me eenzaam voel en klein 
Hé wil jij mijn vriendje zijn 

 

Ja ik wil jouw vriendje zijn 
Jij hebt vrienden nodig 
Een vriend die naar je luisteren kan 
Die met je huilen kan 
Wanneer je zorgen hebt of pijn 
Ja ik wil jouw vriendje zijn 

Ja wij willen vrienden zijn 
Vrienden heb je nodig 
Een vriend op wie je rekenen kan 
Ik ben er zeker van 
't Is met z'n tweeën dubbel fijn 
Ja wij willen vrienden zijn 

Nr. 51|  Lied 419 

Refrein: 

God zal met ons zijn, God is Immanuël. 

God zal bij ons zijn, De God van Israël. 

 

Jezus is de bron waardoor je leven mag. 

Ja, Hij is de vriend bij wie je schuilen mag. 

Al maken we fouten, maar hebben berouw, 

Hij zal ons vergeven, Jezus blijft trouw.  

Refrein: 

 

Jezus is de Koning van ons mensen klein, 

wil voor de Redder van de wereld zijn. 

Hij vraagt Hem te volgen, in zijn spoor te gaan. 

Hij is onze Koning, Hij kent onze naam.  

Refrein. 

 

Nr. 52|  Lied 422 

Ik zag een kuikentje 

Dat bij zijn moeder zat 

Onder haar vleugels 

Waar het veilig zat 

Tegen regen, tegen zonneschijn 

Heer, zo wil ik bij U zijn 
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In de schaduw van Uw vleugels 

Wil ik schuilen, wil ik schuilen 

In de schaduw van uw vleugels 

Wil ik schuilen, o Heer 

 

U bent mijn toevlucht 

U bent mijn sterkte 

U bent mijn schuilplaats 

U o Heer 

 

In de schaduw van Uw vleugels 

Wil ik schuilen, wil ik schuilen 

In de schaduw van Uw vleugels 

Wil ik schuilen, o Heer 

 

Ik zag een kuikentje 

Dat bij zijn moeder zat 

Onder haar vleugels 

Waar het veilig zat 

Zoals dat kuikentje 

Klein en teer 

Wil ik schuilen, o Heer 

Nr. 53|  Lied 435 

U weet wat ik denk 

U weet wat ik voel 

U weet wat ik zeg 

U weet wat ik bedoel 

Er is niets voor U verborgen 

U kent mij door en door 

Zie in mijn hart en leidt mij 

In het rechte spoor 

 

U ziet hoe ik lig 

U ziet waar ik ga 

U ziet of ik zit 

U ziet wanneer ik sta 

Er is niets voor U verborgen 

U kent mij door en door 

Zie in mijn hart en leidt mij 

In het rechte spoor 

U helpt als ik val 

U troost als ik huil 

U droogt al mijn tranen 

Wanneer ik bij u schuil 

Er is niets voor U verborgen 

U kent mij door en door 

Zie in mijn hart en leidt mij 

In het rechte spoor 

Nr. 54|  Lied 436 

U bent mijn schuilplaats Heer, 

U vult ons hart steeds weer, 

met een verlossingslied. 

Telkens als ik angstig ben, 

steun ik op U.  

Ik vertrouw op U. 

Als ik zwak ben, 

ben ik sterk in de kracht van mijn Heer. 

Nr. 55|  Lied 460 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar 
geheim.  
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn 
naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
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O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus 
mijn Heer: 
Geen dood en geen leven,  
geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

Nr. 56|  Lied 478 

Gods volk wordt uitgeleid,  

zij gaat met vreugde voort, 

en de bergen en heuv'len  

juichen rondom haar. 

Alles zingt erbij, zelfs de bomen zijn blij 

en zij klappen voor hun God. 

 

En de bomen in het veld zullen | 

klappen voor Hem ...                   | 3x 

en wij gaan vrolijk voort. 

Nr. 57|  Lied 481 

Hé, luister mee 

naar een nieuw verhaal, 

een nieuw verhaal 

uit het boek van God. (2x) 

 

Net zoals je elke dag 

je boterhammen eet 

en je dat ook zeker niet 

een dag of drie vergeet, 

zo is het met het lezen 

uit het boek van onze Heer, 

je kunt er veel van leren 

en zo groei je telkens weer. 

 

Luister maar mee 

en doe maar mee, ja! 

 

 

 

Nr. 58|  Lied 503 

God kent jou 

vanaf het begin 

helemaal van buiten  

en van binnenin 

Hij kent al je vreugde 

en al je verdriet, 

want Hij ziet de dingen  

die een ander niet ziet 

 

En weet je wat zo mooi is 

bij Jezus voel je je vrij 

om helemaal jezelf te zijn 

want Hij houdt van jou, 

ja Hij houdt van jou, 

ja Hij houdt van jou en mij 

 

Nr. 59|  Lied 551 

Dank U wel voor de sterren en de maan 

dank u wel voor het groeien van het graan 

dank u wel voor de dieren in de wei 

dank u wel dat U steeds weer zorgt voor mij 

 

Dank U wel voor de bloemen in het gras 

dank u wel voor de vissen in de plas 

dank u wel voor de bossen en de hei 

dank u wel dat U steeds weer zorgt voor mij 

 

Dank U wel voor de wolken en de wind 

dank u wel voor elk mens, voor ieder kind 

dank u wel want U bent zo heel dichtbij 

dank u wel dat U steeds weer zorgt voor mij 

 

 

 

 

 



 

Pagina | 16  
 

 

Nr. 60|  (canon) Lied 552 

 

Voor alle goede gaven , 

Heer, zij u de dank en eer. 

 

Wij danken u voor dagelijks brood,  

kracht en gezondheid Heer. 

 

Halleluja, halleluja,  

halleluja, amen. 

Nr. 61|  Lied 554 

 

Dank U voor deze nieuwe morgen, 

dank U voor elke nieuwe dag. 

Dank U dat ik met al mijn zorgen 

bij U komen mag. 

 

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. 

 

Dank U voor alle bloemengeuren, 

dank U voor ieder klein geluk, 

dank U voor alle held're kleuren, 

dank U voor muziek. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

Nr.62|  Lied 562 

Mijn Vader, dank U wel  

dat U steeds bij mij bent, 

U al mijn gedachten en verlangens kent, 

dat U zo stil en rustig en begrijpend bent, 

mijn Vader, dank U wel. 

 

Daarom wil ik U danken, dat ik zingen kan, 

dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan, 

dat ik U in dit lied van harte danken kan, 

mijn Vader, dank U wel 

Nr. 63|  Lied 577 

Hoor, de vogels zingen weer 
Wat doe jij, wat doe jij 
Samen danken zij de Heer 
Wat doe jij  

Refr. 
Dank de Heer voor elke dag 
Die je van Hem leven mag 
Vogels doen dat telkens weer 
Wat doe jij  

Vogels maken zich niet druk 
Wat doe jij, wat doe jij 
Zingen zomaar van geluk 
Wat doe jij  

Refr. 
 
Vogels leven vrij en blij 
Wat doe jij, wat doe jij 
God, de Vader, danken zij 
Wat doe jij  
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Nr. 64|  Lied 582 
 
Dit is de dag, (2x) 
die de Heer ons geeft. (2x) 
Weest daarom blij (2x) 
en zingt verheugd. (2x) 
 
Dit is de dag die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij en zingt verheugd. 
Dit is de dag, dit is de dag, 
die de Heer ons geeft. 
 
Nr. 65|  (canon) Lied 593 

Here der Heren 
Koning der Koningen 
U wil ik eren 
U wil ik lofzingen 
 
Rots aller eeuwen 
U bent mijn vesting 
Mijn vaste burcht 
Bij wie ik schuil 
 
Eer aan de Vader 
Eer aan de Zoon 
Eer aan de Geest 
U heb ik lief  

Halleluja (4x) 
 
nr. 66| (canon) Lied 606 

King of kings and Lord of lords,  
glory, Hallelujah 
King of kings and Lord of lords, 
glory, Hallelujah 
 
Jesus, Prince of Peace, glory 
Hallelujah 
Jesus, Prince of Peace, glory 
Hallelujah 
 

Nr. 67|  Lied 608 
 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
Of je thuis bent, of buiten op straat 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
met de bel van je fiets op de maat 
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij 
Doe je mee, want ook jij hoort erbij 
Zing en fluit       f-f-f 
Roep het uit      hoi, hoi, hoi 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
Of je bruin bent, of sproetig of blond 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
met je hand of je voet of je mond 
Want een vrolijk geluid maakt je blij 
Ben je ziek of gezond, kom erbij 
Ook je stem       hoi, hi, hoi 
Is van Hem          ja, ja, ja  
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
Of je thuis bent, of buiten op straat 
maak een vrolijk geluid voor de Heer 
Met de bel van je fiets op de maat 
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij 
Dat Hij jubelt met jou en met mij 
Zing en fluit        f-f-f 
Roep het uit       hoi, hoi, hoi 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

 

Nr. 68|  Lied 617a 

De zon komt op, maakt de morgen 
wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
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Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige 
Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw 
liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is 
zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven 
zingen; 
tienduizend redenen tot 
dankbaarheid. 
 
(Refrein) 
 
Nr. 69|  Lied 621 

A van Almachtig  
B van Bevrijder  
C is van Christus, Gezalfde van God  
D is van Dienaar 
E is van Eeuwig  
F van Formeerder, Hij schiep het heelal  
 
G van Gekruisigd 
H is van Hoeksteen 
I van Immanuël, God is met ons 
J is van Jezus  
K is van Koning  
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont  
 

Van A tot Z 
bent U de hoogste Heer 
Alfa, Omega en zoveel meer 
oneindig groot 
is ook uw heerschappij 
U bent het einde voor mij 

 
 
 
 

M van Messias  
N is van Ned’rig  
O is van Opstanding 
P van Profeet  
Q van I.Q. onze God is de slimste 
R is van Rots en  
S is van Schild 
 

Van A tot Z…. 
 
T is van Toevlucht, een veilige haven 
U van Uniek 
Verlosser is V 
W is de Weg 
X voor eXtra bijzonder 
IJ voor IJzersterk 
Z van Zoon van God 

Nr. 70|  Lied 625 

Refr:  Zing, zing, zingen maakt blij 
Zing, zing, zingen maakt blij 
Zingen van Jezus, vrolijk en blij 
Zing, zing, zingen maakt blij 
Zingen van Jezus, vrolijk en blij  

God is zo goed voor jou en voor mij 
pieker dus niet, wees dankbaar en blij. 
God heeft je lief en daarom zegt Hij 
Ben je soms moe, kom dan maar bij mij 

refrein 

Ben je alleen en heb je verdriet, 
lijkt het soms net of niemand je ziet 
kijk dan omhoog, de hemel is blauw 
Weet je dat God zijn Zoon gaf voor jou? 

refrein 

Zing maar in huis, op school en op straat 
en je zult zien hoe goed alles gaat. 
Wees maar niet bang, want Jezus belooft 
Ik ben bij jou als jij maar gelooft. 

refrein 

http://www.kindergospel.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=338&Itemid=33
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Nr.71|  Lied 685 

Laat zo je licht maar schijnen 
Bij alles wat je doet 
Zodat de mensen zeggen 
God is goed 
 
God is liefde, God is: God is goed 
 
Laat zo je licht maar schijnen 
Bij alles wat je doet 
Zodat de mensen zeggen 
God is goed 

Nr. 72|  Lied 691 

Vertel het aan de mensen 
Wie liefde heeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen  
Wie vrede geeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
Dat Jezus leeft 
Vertel het aan de mensen 
 
Want iedereen moet weten  
Wie liefde heeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten  
Wie vrede geeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten 
Dat Jezus leeft 
Iedereen moet weten 

Nr. 73|  Lied 705 

Wij willen samen vieren 
dat God van mensen houdt, 
en dat Hij in ons midden 
zijn rijk van liefde bouwt. 
 
Refrein: 
Omdat wij kind'ren 
van de Vader zijn, 
omdat wij kind'ren 
van de Vader zijn. 

 
Wij willen samen delen 
met kind'ren klein en groot, 
en net als Jezus geven 
aan anderen in nood.ie 
 
(refrein) 
 
Wij willen samen leven, 
als vrienden verder gaan, 
en steeds opnieuw vergeven 
wie ons pijn heeft gedaan. 
 
(refrein). 

Nr. 74|  Lied 730 

Wij zullen opstaan 
En met Hem meegaan 
Straks als Jezus terugkomt 
Wij zullen opstaan 
En met Hem meegaan 
Als Jezus komt 
 
Blijf niet treuren 
Zit niet bij de pakken neer 
Sikkeneuren 
Helpt je toch niet meer 
't Zal gebeuren 
Dan komt de Heer, de Heer. 
 
Wij zullen opstaan... 
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Nr. 75|       Kinderopwekking 268 

Ik sta op, de dag begint. 
Ik schud mijn benen los. 
Haal mijn handen door m'n haar. 
Ja, ik ga total loss. 
Ik kijk eens in de spiegel en geef 
mezelf een compliment. 
God heeft mij gemaakt. 
Ik ben blij dat Hij mij kent. 

Ik wil vandaag alleen maar zingen, 
ik ben ontzettend blij. 
De reden is eenvoudig 
God zorgt altijd voor mij. 
Ik wil dansen ik wil zwaaien 
ik wil stampen op de grond. 
En aan het einde van dit liedje 
draai ik 1 keer in het rond. 

Ik sta op, de dag begint. 
Ik strek mijn armen uit. 
Mijn moeder roept nu even niet, 
als ik een liedje fluit. 
Op mijn bruine boterham strooi ik 
een berg hagelslag. 
Ik geniet van alles om me heen. 
Dank u wel voor deze dag. 

Ik wil vandaag alleen maar zingen, 
ik ben ontzettend blij. 
De reden is eenvoudig 
God zorgt altijd voor mij. 
Ik wil dansen ik wil zwaaien 
ik wil stampen op de grond. 
En aan het einde van dit liedje 
draai ik 1 keer in het rond. 

Ik wil vandaag alleen maar zingen, 
ik ben ontzettend blij. 
De reden is eenvoudig 
God zorgt altijd voor mij. 
Ik wil dansen ik wil zwaaien 
ik wil stampen op de grond. 

En aan het einde van dit liedje 
draai ik 1 keer, 
aan het einde van dit liedje 
draai ik 2 keer, 
nee aan het einde van dit liedje 
draai ik 3 keer in het rond. 

Nr. 76|  Verjaardagslied kinderopw. 94 

Vandaag is het de dag 
om nooit meer te vergeten. 
De Here God heeft jou 
al weer een jaar gespaard. 
En daarom is het feest 
en zijn er mooie slingers. 
Jij krijgt de kadootjes 
en wij een stukje taart.  

Wij wensen jou van harte 
in je nieuwe levensjaar 
Gods zegen en nabijheid toe 
en zingen met elkaar: 
Het aller-, allerbeste, 
het ga je reuzegoed 
bij alles wat je leren mag 
en alles wat je doet.  

Hieperdepiep hoera!  

In de gloria!   

 

Nr.77 |  De Heer is mijn Herder 

Refr. 
De Heer is mijn herder  
Hij is alles wat ik nodig heb  
Hij brengt mij tot rust  
en Hij geeft nieuwe kracht  
Hij leidt mij steeds verder  
op de juiste weg die ik moet gaan  
de Heer is mijn herder  
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Al ga ik door een donker dal  
ik hoef niet bang te zijn  
Ik weet dat U mij bij zult staan  
U bent heel dichtbij  
Refrein  
 
Want wat mij ook wordt aangedaan  
U helpt mij telkens weer 
U geeft mij wat ik nodig heb  
en nog zoveel meer  
 
Uw goedheid en uw liefde, Heer  
volgen mij altijd  
en ik mag heel dicht bij U zijn 
tot in eeuwigheid  
Refrein  
 
Uw goedheid en uw liefde, Heer  
volgen mij altijd  
en ik mag heel dicht bij U zijn  
tot in eeuwigheid  

 

Nr. 78|  Onze Vader in de hemel 
  
Onze Vader in de Hemel  
heilig is uw naam  
Laat uw koninkrijk spoedig komen  
Laat uw wil worden gedaan In de hemel,  
zo ook hier op aard’  (2x) 
 
Refrein:  
Want van U is het koninkrijk, de kracht  
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid  
Want van U is het koninkrijk,  
de kracht en de heerlijkheid,  
tot in eeuwigheid 
 
Onze Vader in de hemel  
geef ons daag’lijks brood  
En vergeef ons onze schulden  
gelijk ook wij dat doen  
hen vergeven die ons iets schuldig zijn  
 

Refrein  
 
En leidt ons niet in verzoeking  
maar verlos ons van het kwaad  
Refrein  
 
Amen, amen  
 

Nr. 79|  Kinderopwekking 180 
  
Refrein: 
Je mag er zijn 
wie ik? …ja jij, je hoort er helemaal bij 
wie ik? …ja jij, had je zeker niet gedacht 
wie ik? …ja jij je hoort er helemaal bij 
wie ik? …ja jij 

Ook al ben je wat verlegen 
ook al lijk je een beetje stug 
ook al heb je vieze handen 
of je navel op je rug 
 
Refrein 
 
Ook al flap je met je oren 
of ben je enigst kind 
of in een kippenhok geboren 
of heb je altijd tegenwind 
 
Refrein 
 
Ook al kan je niks onthouden 
is je geheugen net een zeef 
ook al heb je rooie haren 
en staan al je tanden scheef 
 
Ook al heb je slechte ogen 
en een hele dikke bril 
ook al heb je een hond 
die maar niet luisteren wil 
 
Refrein 
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Kind op Maandag  
 
Nr. 80|   Een nieuwe dag op school  
  
Een nieuwe dag op school, 
het weekend is voorbij. 
In alles wat we deden: 
U was er ook weer bij. 
U was bij het bezoek, 
U was bij het logeren, 
U was bij ons in huis. 
Gelukkig bent U overal, 
bij U voel ik mij thuis. 
 
Nr. 81|  10-woorden-rap  
 
Ken jij de tien woorden, de woorden één tot 
tien. Laat ze dan eens horen, dat wil ik wel 
eens zien! 
Deze woorden zijn gegeven als tien vriendjes 
voor het leven: 

Eén is God, die maakt je vrij. Er is geen ander 
zoals Hij. 

Twee wil zeggen: God en jij, daar horen echt 
geen beelden bij. 

Drie dat is Gods eigen naam, om met respect 
mee om te gaan. 

De dag van God is nummer vier, bevrijdingsdag 
voor mens en dier. 

Zodat je week’lijks even voelt, hoe God de 
schepping heeft bedoeld. 

Vijf gaat om je ouders en jij, wees goed voor 
elkaar daar leef je bij. 

Maak niet dood, laat zes je horen, knoop dat 
heel goed in je oren. 

Een maatje is, zegt nummer zeven iets heel 
kostbaars in je leven. 

Dus luister goed naar dit gebod en maak wat 
heel is niet kapot. 

Acht zegt: stelen is niet cool, dan wordt het hier 
een beestenboel. 

Negen: laat dat vals gepraat, waarmee je 
and’re mensen schaadt. 

Tien zegt vaar je eigen koers. Wees dan vrij en 
niet jaloers, 

op wat een ander heeft of kan, daar wordt je 
ongelukkig van. 

Dit zijn de tien woorden, de woorden één tot 
tien. 

Je hebt ze kunnen horen, iets om te doen 
misschien? 

Nr. 82|  Kikker in je bed 

 

Ga je slapen, farao? Ben je moe en wil je rust? 

Kijk eens goed onder je bed: word je nu niet 

ongerust?  

Refr. 

Een kikker op de vloer  en een kikker in de kast 

Een kikker bij de deur, in een schoen die niet 

meer past. Een kikker op je stoel en één bij het 

toilet. Het zijn een heleboel, kijk, ze zitten zelfs 

in bed!              

Ga niet slapen, farao, maar wees goed voor 

Israël. Anders gaat het steeds meer mis, zeg je 

slaven snel vaarwel 

Refr. 
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Nr. 83|  Maar niet zonder jou 
 
Wij leven op aarde en dromen de hemel:  
Een land in de verte, een mooi schilderij. Waar 
mensen en dieren de rijkdom verdelen, maar 
niet zonder jou erbij.  
 
Wij leven op aarde en dromen de hemel:  
De machtigste mensen voor kind’ren opzij! 
Daar is volop ruimte en tijd om te spelen, 
maar niet zonder jou erbij.  
 
Wij leven op aarde en dromen de hemel:  
Met ergens in ’t midden een plekje voor mij. 
Ook ik ben daar welkom en kan vrij bewegen, 
maar niet zonder jou erbij.  
 
Wij leven op aarde en dromen de hemel:  
Een land in de verte, een mooi schilderij, We 

maken het samen en God zal ons helpen, 

maar niet zonder jou erbij. 

Nieuwe Liedboek 
Nr.84|   NLB 8 b 

Zie de zon 

Zie de maan 

Zie de sterren in hun baan 

Sterren ontelbaar Overal vandaan 

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 

Heer hoe heerlijk is Uw naam 

 

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 

 

 

 

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 

Nr. 85|  NLB 162 

In het begin lag de aarde verloren, 

in het begin in de duisternis. 

God sprak Zijn woord  

en het licht werd geboren, 

't licht dat vandaag onze dag nog is. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 zijn soort. 

 

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. 
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Nr. 86|  NLB 169 

De koning van Egypteland 
trok al zijn legers saam. 
Ons lot was echter in Gods hand 
Geprezen zij zijn Naam! 
 
Refrein:  
Zingt de Heer, want Hij is hoog verheven, 
het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee. 
Zingt de Heer, want Hij is hoog verheven, 
het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee. 

De aarde dreunde van geweld 

de lucht zag zwart van stof, 

maar met ons was de sterke Held. 

Zing, Israël, zijn lof!  

Refrein 

 

Looft nu de Heer met snarenspel 

en heft de tamboerijn 

want Hij verloste Israël: 

geprezen moet Hij zijn! 

Refrein 

 

Nr. 87|  NLB 288  

 

Goedemorgen, welkom allemaal.   

Ik met mijn en jij met jouw verhaal.  

 Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn.   

Alles mag er zijn.   

 

God, ik vraag U, kom in onze kring.   

Wees er bij, wanneer ik bid en zing.   

Ik met mijn en U met uw verhaal,   

verteld in mensentaal. 

 

 

 

 

Nr. 88|  NLB 416 

Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen, 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn Naam elkaar begroeten. 

Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

Nr. 89|  NLB 553 

Stap voor stap gaat door Jeruzalem 
Jezus op de rug van een ezelin. 
Kind'ren zwaaien takken, zingen:  
'Zegen voor wie komt in de naam van de 
Heer'! 
 
Massa’s mensen in Jeruzalem: 
waarom rijdt hij niet op een prachtig paard, 
als een generaal ten strijde? 
‘Zegen voor wie komt in de naam van de 
Heer!’ 
 
Massa’s mensen in Jeruzalem; 
vol verbazing zien zij deze man 
rustig op z’n ezel rijden: 
‘Zegen voor wie komt in de naam van de 
Heer!’ 
 
Stap voor stap gaat door Jeruzalem 
Jezus op de rug van een ezelin: 
Zullen wij de kind’ren volgen: 
‘Zegen voor wie komt in de naam van de 
Heer!’ 
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Nr. 90|  (aangepast) NLB 887 

Wees stil en weet: ik ben jouw God. (3x) 

Ik ben het die jou helpen zal. (3x) 

Op U vertrouw ik goede God. (3x) 

 

Nr. 91| canon NLB 934 

Ik ben voor jou een nieuwe naam. 

Ik ben je God en hier vandaan 

ga ‘k als je schaduw met je mee 

door de woestijn en door de zee. 

 

Ik en er als het leven lacht. 

Ik ben er voor je in de nacht. 

Ik ben er in je hoogste lied. 

Ik ben er als je ’t niet meer ziet. 

 

Ik ben de weg waarop je gaat. 

Ik ben er zelfs ten einde raad. 

Ik ben gegeven als je brood. 

Ik ben in leven en in dood 

je vriend. 

 

Nr. 92|  NLB 1006 

Onze vader in de hemel, 

U staat zorgzaam om ons heen. 

Geef dat alle mensen weten: 

Zoals U is er maar één. 

Doe ons telkens weer geloven 

In een wereld zonder pijn, 

In uw rijk dat eens zal komen 

en dat soms te zien kan zijn. 

  

Help ons samen goed te leven 

en te doen wat U graag wilt. 

Geef ons elke dag te eten 

tot de honger is gestild. 

En vergeef ons wat we fout doen, 

net als wij niet blijven staan 

bij de fouten van een ander, 

maar weer samen verder gaan. 

  

Help ons om te zien wat goed is 

en wat slecht is, boos of naar. 

Geef dat wij het juiste kiezen, 

dat we goed zijn voor elkaar. 

Onze  Vader, wij geloven, 

dat U onze wereld leidt. 

Met uw licht helpt U ons verder. 

Hier en nu en straks. Altijd. 

Amen.  Amen. 

 

Overige bundels 
 

Nr. 93|  Evang. Liedbundel 124 

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en 
gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken,  
verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht  
heeft Hij verlossing gebracht. 
Heeft Hij ons licht aangeheven. 

 

Nr. 94|   

Kom binnen, kom binnen,  

Het feest gaat beginnen.  

Kom gauw, kom gauw,  

Wij wachten op jou!   

Wij willen vertellen,  

Aan groot en aan klein,  

Dat Jezus jouw redder  

En Koning wil zijn.   
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Kom binnen, kom binnen,  

Het feest gaat beginnen.  

Kom gauw, kom gauw,  

Wij wachten op jouw.   

Dan gaan we fijn zingen,  

Een lied, een refrein,  

Dat God in de hemel  

Jouw Vader wil zijn.   

Kom binnen, kom binnen,  

Het feest gaat beginnen.  

Kom gauw, kom gauw,  

God houdt ook van jou! 

Nr. 95| cd:  God kent jou! 

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig.  

Er ’s niets wat God niet kan doen.(2x)  

De bergen schiep Hij, rivieren erbij,  

de sterren maakte Hij ook!  

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. 

Er is niets wat God niet kan doen.   

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. 

Er ’s niets wat God niet kan doen. (2x)  

Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij.  

Hij zorgt voor jou en voor mij.  

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. 

Er is niets wat God niet kan doen.   

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. 

Er ’s niets wat God niet kan doen. (2x)  

Heb jij soms verdriet? ’t Is God die je ziet.  

Hij legt Zijn handen op jou. Mijn God is zo 

groot, zo sterk en zo machtig.  

Er is niets wat God niet kan doen. 

 

 

 

 

Nr. 96| E&R 

Davids was maar klein. Goliath was groot. 

David was maar klein. En Goliath was groot. 

Ontzettend groot!  

David was niet bang. Samen met zijn God. 

David was niet bang. Samen met zijn God.  

De sterke God!  

David nam een steen. Goliath viel om. David 

nam een steen. En Goliath viel om. 

Rommeldebom. Rommeldebom. BOM!   

 

Nr. 97|  E&R 

Lees je Bijbel, bid elke dag,  

bid elke dag, bid elke dag.  

Lees je Bijbel, bid elke dag,  

dat je groeien mag. (3x)  

Glorie Halleluja 

Lees je Bijbel, bid elke dag,  

dat je groeien mag.   

Read your Bible, pray every day,  

pray every day, pray every day.  

Read your Bible pray every day,  

if you want to grow. (3x) Glory halleluja 

Read your Bible, pray every day  

 if you want to grow 

 

Nr. 98| Evang. Liedbundel 466 

 

Onze Vader die in de hemelen zijt  

Uw naam worde geheiligd  

Uw koninkrijk kome  

Uw wil geschiede  

Op aarde zoals in de hemel   

Geef ons heden ons dagelijks brood  

En vergeef ons onze schulden  

Gelijk ook wij aan anderen vergeven  
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En leidt ons niet in verzoeking  

Maar verlos ons van de boze   

Want van U is het koninkrijk  

En de kracht en de heerlijkheid  

Tot in eeuwigheid  

In eeuwigheid  

Amen 

Nr. 99| Kinderopwekking 48 

 

Heel gewoon, heel gewoon,  

Niemand had het zo verwacht,  

Geen paleis of een dure woning,  

Wie had dat ooit gedacht? (2x) 

 

Door te worden als een kind, heel eenvoudig, 

Door te worden als een kind, heel klein  

Kon Hij onze Koning worden  

Kon Hij de Redder zijn! 

Nr. 100| Elly & Rikkert (E&R) 

Zit je in het donker? Jezus zal er zijn.   

Is je hart vol zonde? Jezus maakt het rein.  

Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn,   

voor de Heer iets te wonderlijk zijn.   

Kijk je weer zo somber? Jezus maakt je blij.  

Zit je vastgebonden? Jezus maakt je vrij.   

Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn,   

voor de Heer iets te wonderlijk zijn.   

Dan wordt alles anders, kan je zoveel meer. 

Kijk eens wat je aandurft, samen met de Heer. 

Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn,   

voor de Heer iets te wonderlijk zijn.   

Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn,  voor 

de Heer iets te wonderlijk zijn. (3x) 

 

 

 

Nr. 101| Opwekking 25  

Laat ons met elkander, laat ons met elkander 

zingen, prijzen, loven de Heer.  

Laat ons dat te samen doen;  

zingen, prijzen, loven de Heer, 

zingen, prijzen, loven de Heer (4x) 

 

 

 

 

 

 

Nr. 102| Timotheus deel 1 

Klop, klop, klop, tik, tik, tik  

Noach bouwt een heel hoog schip  

Klop, klop, klop, tik, tik, tik  

Noach bouwt een schip   

Alle dieren twee aan twee  

mogen nu met Noach mee  

alle dieren 2 aan 2  

mogen met hem mee   

Regen, regen, regen  

tik, tik, tik 't water komt  

steeds meer om hoog  

regen, regen, tik, tik  

in de ark is het droog   

't is weer droog, een regenboog  

nooit komt er een zondvloed meer  

't is weer droog, een regenboog  

Noach dankt de Heer.   
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Nr. 103| Evang. Liebundel 447  

Refrein: 

Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? 

Van je krr krr krr doe hem open voor God 

Want de Heer wil bij je wonen   

En dan ben je nooit alleen (2x) 

 

Je hart is net een huisje waar het gezellig is 

Maar 't is er nog zo donker er is iets wat ik mis   

Refr.  

 

Je hart is net een huisje waar het gezellig is 

Maar 't is er nog zo donker er is iets wat ik mis 

Is je deur nog op slot?   

Is je deur nog op slot?  

Van je krr krr krr doe hem open voor God 

Want de Heer wil bij je wonen  

En dan ben je nooit alleen   

Je hart is net een huisje waar het gezellig is 

Maar 't is er nog zo donker er is iets wat ik mis  

refr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 104| Evang. Liedbundel 459  

 

Lees je bijbel,  bid elke dag (3x)  

Lees je bijbel, bid elke dag,   

dat je groeien mag (3x)   

Lees je bijbel, bid elke dag,  

dat je groeien mag.   

Lies die Bibel,  bet jeden Tag, (3x)  

Lies die Bibel, bet jeden Tag,   

wenn du wachsen willst, (3x)  

Lies die Bibel, bet jeden Tag,  

 wenn du wachsen willst.   

Read your bible,  pray every day (3x)   

Read your bible, pray every day  

if you want to grow (3x)   

Read your bible, pray every day,  

if you want to grow. 

Lis ta Bible Prie à chaque jour (3x)  

Lis ta Bible Prie à chaque jour  

Si tu veux grandir (3x)  

Lis ta Bible Prie à chaque jour  

Si tu veux grandir 

Nr. 105| Evang. Liedbundel 471 

Weet je dat de Vader je kent 
Weet je dat je van waarde bent 
Weet je dat je een parel bent 
Een parel in Gods hand 
Een parel in Gods hand 

Ze zeggen allemaal: je kan niks doen, 
 je bent een oen 
Ze trekken altijd aan m'n paardenstaart,  
ik ben niks waard 
Nou heb ik weer de ranja omgegooid,  
ik leer het nooit 
M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg,  
'k heb altijd pech, ik ga maar weg 
 
  Weet je dat de Vader je kent... 
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Ik snap alweer niks van die rare som, 
ik ben zo dom 
M'n bloes zit onder de spaghettimix,  
ik kan ook niks 
Al noemt de hele klas me chagrijn ik mag er 
zijn 
Al zegt m'n broertje steeds "wat stout ben jij": 
God houd van mij, God houdt van mij 
 
Ik weet dat de Vader mij kent 
Ik weet dat ik van waarde ben 
Ik weet dat ik een parel ben 
Een parel in Gods hand 
Een parel in Gods hand 

Nr. 106| (canon) Evang. Liedbundel 262 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een 

licht op mijn pad. 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een 

licht op mijn pad. 

Uw Woord is een lamp, Uw woord is een licht, 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een 

licht op mijn pad. 

 

Nr. 107|  Evang. Liedbundel 429 

een rivier vol van vrede 

een rivier vol van vrede 

een rivier vol van vrede in mijn hart!   (alles 

2x) 

 

een fontein vol van blijdschap 

een fontein vol van blijdschap 

een fontein vol van blijdschap  hart! (alles x2) 
 

Ik heb lief als mijn Jezus 

Ik heb lief als mijn Jezus 

Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart (alles 2x) 
 

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 

 

Nr. 108| E&R  

ABCDEFG Halleluja 

HIJKLMN O Heer Jezus 

OPQRSTU U zij alle glorie 

UVW XYZ 'k ben gered 

 

Nr. 109| Evang. Liedbundel 473 
 
Wie is de Heer van de Jungle (oeh oeh) 
Wie is de Heer van de zee (blub blub) 
Wie is de Heer van het groot heelal?  
en Wie is de Heer van mij? 
 
Ik zeg u J-E-S-U-S,YES! 
Hij is de Heer van mij 
Hij is de Heer van het groot heelal 
De jungle en de zee. 
 
Who´s the King of the jungle? 
who´s the King of the sea? 
Who´s the King 
of the universe and 
who´s the King of me? 
Well, I say: J E S U S, Yes! 
He´s the King of me! 
He´s the King of the universe, 
the jungle and the sea! 
 
 
Nr. 110|  (canon) Op Toonhoogte 302 
 
Shalom chaverim, shalom chaverim, 
shalom, shalom! 
Lehitraot, lehitraot, 
shalom, shalom! 
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Nr. 111| E&R 
 
Tot zevenmaal zeventig maal 
Vergeef ik een ander zijn schuld 
Tot zevenmaal zeventig maal 
De Heer heeft met mij ook geduld 
 
Nr. 112|  Kinderopwekking 232 

 

Wij vieren feest 

Omdat Jezus weer leeft. 

Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan. 

Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. 

Jezus is opgestaan! 

Hij heeft de dood overwonnen, 

Ons van de zonde bevrijd. 

Hij stierf, maar dit is het wonder: 

Hij leeft in eeuwigheid. 

Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer 

Prijs zijn grote naam. 

En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning. 

Jezus is opgestaan! 

Nr. 113| (canon ) 

Rejoice in the Lord always 

and again I say Rejoice (2x)  

Rejoice, Rejoice and again I say 

Rejoice. (2x) 

Nr. 114| 
Dank U voor de wond'ren die gebeuren. 
Dank U voor de bloemen in het veld. 
Dank U dat Uw schepping vol met kleuren 
van Uw liefde voor een mens vertelt. 
Dank, dank, dank o Heer. 
U blijft altijd bij ons Heer. 
Amen, amen, amen. 
Dank U voor die duizend mooie dingen; 

Dank U voor Uw liefde elke dag. 

Dank U dat als zorgen mij omringen 

ik eenvoudig bij U komen mag. 

Dank, dank, dank o Heer.  

U blijft altijd bij ons Heer. 

Amen, amen, amen. 

Nr. 115| Opwekking 47 

 

Omdat Hij leeft, 

ben ik niet bang voor morgen.  

Omdat Hij leeft, 

mijn angst is weg.  

Omdat ik weet, 

Hij heeft de toekomst. 

En het leven is  

het leven waard 

omdat Hij leeft. 

Because he lives 

I can face tomorrow 

Because he lives 

All fear is gone 

Because I know he holds the future 

My life is worth the living 

 just because he lives 

 

 

Nr. 116| Kinderopwekking 149 

Ja is ja, nee is nee 
Beloofd, is beloofd 
Jezus wil je helpen 
als jij in Hem gelooft 
Ja is ja, nee is nee 
Beloofd, is beloofd 
Jezus wil je helpen 
als jij in Hem gelooft 
 
Hij is een God van liefde 
Hij houdt heel veel van jou 
Hij zal je nooit verlaten 
want Hij is altijd trouw 
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Ook wij moeten dit leren 
om altijd trouw te zijn 
en doen wat we beloven 
dat geldt voor groot en klein 
 
Nr. 117| 
Refr. 
Kleuren, kleuren, allemaal kleuren 
rood, oranje, geel, groen, paars en blauw  
God bedacht die prachtige kleuren  
anders was alles zo grijs en grauw (2x) 
 
Rood met geel wordt oranje  
blauw met geel wordt groen 
ja, met kleuren kan je  
heel veel dingen doen  
kleur een leuke kleurplaat  
maak een schilderij  
kneed een prachtig beeld met  
mooie kleuren klei 
 
Refr. 
 
Alles wat God gemaakt heeft  
is door Hem gekleurd 
en door al die kleuren  
word je opgefleurd  
zon en regen samen?  
kijk dan eens omhoog  
en zie al die kleuren in de regenboog 
 
Refr. 
 
Nr. 118| Kinderopwekking 213 

Ik neem even de tijd 

om met U te praten, 

even met U alleen. 

Ik neem even de tijd 

om bij U te zijn, Heer, 

niemand om me heen. 

  

Ik neem even de tijd 

om naar U te luist'ren 

en stil te zijn voor U. 

Ik neem even de tijd 

om uw stem te horen, 

Heer, ik luister nu. 

  

Refrein: 

Spreek Heer, ik luister, 

uw dienstknecht hoort. 

Spreek Heer, ik luister, 

ik luister naar uw Woord. 

  

Ik neem even de tijd, 

ik wil U aanbidden, 

God van liefde en trouw. 

Ik neem even de tijd, 

omdat ik wil zeggen 

dat ik van U hou. 

 Ik neem even de tijd 

om uw Woord te lezen 

dat U gegeven heeft. 

Ik neem even de tijd 

zodat U kunt spreken 

door uw Woord dat leven geeft. 

  

(refrein). 

  

U neemt altijd de tijd 

om naar mij te luist'ren, 

er gaat nooit een moment voorbij 

dat U even geen tijd heeft 

want op elk moment, Heer, 

staat U klaar voor mij.        (refrein 2x) 
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Nr. 119|   Kinderopwekking 

Kom in de kring van Gods gezin, 

geef mij een hand en kom, 

want er is plaats voor iedereen, 

kom in de kring. 

 

Kom in de kring van Gods gezin, 

zoals Rebecca kwam 

in het gezin van Abraham, 

kom in de kring. 

 

Kom in de kring van Gods gezin, 

net zoals Petrus kwam 

bij de discipelen van de Heer, 

kom in de kring. 

 

Kom in kring van Gods gezin, 

net zoals Paulus kwam 

in de gemeente van de Heer, 

kom in de kring 

Kom in de kring 

Kom in de kring 

 

Nr.120|  Kinderopwekking 152 

Zing nu een lied  

want Jezus leeft. 

Hij die de dood  

overwonnen heeft. 

Zing nu een lied, 

gebruik je stem. 

Zing nu een lied voor Hem: 

 

Refrein: 

Halleluja, halleluja, 

halleluja, amen. 

 

Ja, nu de Heer  

is opgestaan. 

Breekt ook voor ons  

een nieuw leven aan. 

Zing nu een lied,  

gebruik je stem. 

Zing nu een lied voor Hem. 

 

(Refrein) 

 

Looft God  

en ga de wereld in. 

Wat het einde leek, 

werd een nieuw begin. 

Zing nu een lied, 

gebruik je stem. 

Zing nu een lied voor Hem. 

 

(Refrein) 
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Nr. 121| Kinderopwekking 186 

Refrein: 

Prijs de Heer met mij. 

Laten wij nu zingen 

van de grote dingen, 

die Hij heeft gedaan. 

Want geweldig groot is Hij, 

prijs daarom de Heer met mij. 

 

Voel de blijdschap die het geeft  

als we samen zijn, 

en we dan gaan zingen tot zijn eer. 

Want zijn liefde vult ons hart 

als wij onze dank 

brengen aan de Allerhoogste Heer. 

 

(Refrein) 

 

Hef je handen naar Hem op, 

strek je naar Hem uit, 

denk aan wat Hij voor ons heeft gedaan. 

Door zijn sterven aan het kruis 

mogen jij en ik 

't koninkrijk van God nu binnengaan. 

 

(Refrein) 

Nr. 122| Kinderopwekking 217 

Heel gewoon 

zoals ik ben, 

ben ik een kind 

van de Here God. 

Heel gewoon 

zoals ik ben, 

ben ik een kind 

van God. 

 

Als ik lach, 

maak ik God blij, 

als ik huil 

dan troost Hij mij. 

Voel ik me goed 

of juist heel rot, 

ik blijf een kind 

een kind van God. 

Nr. 123| Kinderopwekking 231 

Refrein: 

De liefde gaat nooit voorbij, 

God geeft haar aan jou en mij. 

Niets is zo goed, zo geweldig als zij; 

de liefde gaat nooit voorbij. 

 

Stel dat je kon spreken 

in elke wereldtaal. 

Ook die van de engelen, 

je kon het allemaal. 

De geheimen van de wereld 

begrijp je door en door. 

Maar als je geen liefde hebt, 

stelt het niets voor. 

 

(Refrein) 

 

God geeft jou zijn liefde 

als jij op Hem vertrouwt. 

Het is heel bijzonder 

hoe Hij van mensen houdt. 

De liefde is geduldig, 

zij rekent kwaad niet aan. 

Als alles zou stoppen, 

blijft die liefde bestaan.    (Refrein) 

 

Is er iets, is er iets,  

is er iets dat nooit vergaat? (3x) 

Is er iets dat nooit vergaat?  

Is er iets, is er iets,  

is er iets dat nooit vergaat? (3x) 

Is er iets dat nooit vergaat?  

Ja, want ... 
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Nr. 124|  Kinderopwekking 233 

God heeft een plan met je leven, 

je bent hier met een doel. 

Geloof het diep van binnen, 

't is meer dan een gevoel. 

 

Hij doet meer dan je kan bidden, 

Hij is groter dan je denkt. 

Ik weet dat Hij je helpt, 

ik weet dat Hij je kent. 

 

Dus stap uit je boot, 

durf op water te lopen. 

Vraag God om hulp 

en de hemel gaat open. 

Wees maar niet bang, 

Hij is altijd bij jou. 

In de storm, in de strijd, 

in een moeilijke tijd: 

God is trouw. 

 

Halleluja, halleluja. 

Halleluja, halleluja. 

(2x) 

Nr. 125|  Kinderopwekking 251 

Ga in vrede, 

ga in liefde, 

ga in de kracht van onze Heer. 

Met zijn blijdschap,  

en zijn zegen, 

Ga met God, tot de volgende keer. 

 

Dit is mijn gebed voor jou, 

elke dag steeds weer: 

 

Ga in vrede, 

ga in liefde, 

ga in de kracht van onze Heer. 

Met zijn blijdschap,  

en zijn zegen, 

Ga met God, tot de volgende keer. 

 

 

 

 

 

 

Engelstalig 
Nr. 126| (canon) Love  

Love, love, love, love,  

The gospel in one word is love, 

Love thy neighbor as thy brother, 

Love, love, love. 

 

Peace, peace, peace, peace, 

Walking with the Lord is peace, 

Walk with Him and fear no evil, 

peace, peace, peace. 
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Joy, joy, joy, joy,  

The gospel in one word is joy, 

Joy that fills to overflowing,  

joy, joy, joy.  

 

Christ, Christ, Christ, Christ,  

The gospel in one word is Christ,  

Love Him, serve Him, and adore Him,  

Christ, Christ, Christ. 

 

Nr. 127|  

Go, tell it on the mountain 

Over the hills and everywhere 

Go, tell it on the mountain 

Our Jesus Christ is Lord 

 

Lied 128|  

 

Morning has broken,  

like the first morning 

Blackbird has spoken,  

like the first bird 

Praise for the singing,  

praise for the morning 

Praise for them springing  

fresh from the world 

 

Dit is een morgen  

als ooit de eerste, 

zingende vogels 

geven hem door. 

Dank voor het zingen,  

dank voor de morgen, 

beide ontspringen  

nieuw aan het woord. 

 

 

Ik vang het zonlicht 

en groet de morgen, 

breng aan de Maker 

mijn eerbewijs. 

Prijs, al wat ademt, 

iedere morgen 

als nieuwe schepping, 

als paradijs!  

 

Lied 129|  

 

Love the Lord your God 

With all your heart and all your soul 

And all your mind and 

Love all humankind 

As you would love yourself, and … 

 

We’ve got Christian lives to live, 

We’ve got Jesus’ love to give, we’ve got 

nothing to hide, 

Because in God we all abide 

Lied 130|  

Amazing grace! how sweet the sound 

That sav'd a wretch like me! 

I once was lost, but now am found, 

Was blind, but now I see. 

 

Nr. 131   

Bless the Lord, O my soul 

O my soul 

Worship His holy name 

Sing like never before 

O my soul 

I'll worship Your holy name 
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The sun comes up, it's a new day dawning 

It's time to sing Your song again 

Whatever may pass, and whatever lies before 

me 

Let me be singing when the evening comes 

 

  Refrein 

 

You're rich in love, and You're slow to anger 

Your name is great, and Your heart is kind 

For all Your goodness I will keep on singing 

Ten thousand reasons for my heart to find 

 

  Refrein 

 

Nr.132|  

 

Refrein 

Thy Word is a lamp unto my feet 

And a light unto my path; 

Thy Word is a lamp unto my feet 

And a light unto my path. 

 

When I feel afraid, think I've lost my way 

Still You're there right beside me 

And nothing will I fear, 

As long as You are near 

Please be near me to the end. 

 

  Refrein 

 

I will not forget Your love for me and yet 

My heart forever is wandering 

Jesus be my guide, 

Hold me to your side 

And I will love You to the end. 

 

  Refrein 

 

Nr. 133  

Create in me a clean heart O God 

and renew right spirit within me  

Create in me a clean heart 

O God and renew right spirit within me 

 

Cast me not away from Thy presence O Lord 

Take not Thy Holy Spirit from me  

Restore unto me the joy of Thy salvation  

And renew a right Spirit within me 

 

Nr. 134| Evang. Liedbundel 483 

Don't build your house  

on the sandy land. 

Don't build it  

too near the shore. 

It might look a kind of nice, 

but you'll have to build it twice. 

O, you'll have to build  

your house once more. 

 

You better build your house 

on the Rock. 

Make a firm foundation  

on a solid spot. 

And then the storms  

may come and go. 

But the peace of God  

you will know. 
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