
OvK 112 - Hé, luister mee!  

Refrein: 
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! 

 

OTH 393 - Dank U voor de wond'ren 

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. 
Refrein: 
     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. 

Refrein. 
 
Dank U voor het wonder in mijn leven; 
Dank U voor Uw Geest en voor Uw kracht. 
Dank U dat U alles hebt gegeven, 
dat U alles voor mij hebt volbracht. 
Refrein. 

 

JdH 56 - Heer, wees mijn Gids 

Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad, 
Wees Gij mijn Gids 
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad, 
Wees Gij mijn Gids 
Blijf dicht mij bij, ga stap voor stap mij voor, 
Dan ben 'k gerust en veilig volg 'k Uw spoor. 
 
'k Was vroeger blind en dwaalde van het pad, 
want 'k had geen Gids 
Verdwaalde ik af, totdat ik ernstig bad: 
'Wees Gij mijn Gids.' 
Hij heeft 't verhoord, 'k ben nu verheugd en 
blij, 
Want Jezus kwam en nu is 't Licht voor mij. 
 
Nu aan Zijn hand, dwaal 'k nimmer van de weg, 
Hij is mijn Gids 
't Zij door moeras of wel langs struik en heg, 
leidt mij mijn Gids 
Licht, vriend'lijk licht stroomt van Zijn 
aangezicht, 
'k houd daarom steeds mijn oog op Hem 
gericht. 

OvK 136 – God heeft jou gemaakt  
 

God heeft mij gemaakt van top tot teen 

Iemand zoals ik, nee, zo is er niet een 
want ik ben uniek, heel speciaal en bijzonder 
ik ben nog zoveel mooier dan een 
wereldwonder 
 
Hij heeft mij gevormd in m'n moeders buik 
en na negen maanden kwam ik eruit 
met alles er op en alles er aan 
Ik geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan 
 
God heeft jou gemaakt van top tot teen 
Iemand zoals jij, nee, zo is er niet een 
want je bent uniek, heel speciaal en bijzonder 
je bent nog zoveel mooier dan een 
wereldwonder 
 
Hij heeft je gevormd in je moeders buik 
en na negen maanden kwam jij er uit 
met alles er op en alles er aan 
Dus geef Hem alle eer, want Hij heeft dat 
gedaan 
 
God heeft jou gemaakt van top tot teen 
Iemand zoals jij, nee, zo is er niet een 
want je bent uniek, heel speciaal en bijzonder 
je bent nog zoveel mooier dan een 
wereldwonder 
 
God heeft jou gemaakt van top tot teen! 
 
 



Opw 733 – Tienduizend redenen  
 
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. 
 
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: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel.  
 
slot: 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 

Opw 710 – Zegen mij  

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 

Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 

Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 


