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Johannes de Heer 456 – Nader mijn God, bij U 

Nader mijn God, bij U zij steeds mijn bee, 

zij 't levenspad soms ruw, gaat Gij maar mee, 

dan kent mijn ziele rust, mij van Uw trouw bewust, 

wacht ik aan blijder kust Uw sabbatsvree. 

 

En wenkt Uw eng'lenstoet eens opwaarts mij, 

in 's hemels zonnegloed, verjongd en vrij. 

'k juich dan op hoger toon bij 't naad'ren van Uw troon, 

'k ben eeuwig nu Uw Zoon en U nabij. 

 

 

Opwekking 705 – Aan de maaltijd wordt het stil 

Aan de maaltijd wordt het stil, 

als de meester knielen wil, 

en vol liefde als een knecht, 

elk apart de voeten wast en zegt: 

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 

Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 

dit is wat de wereld ziet van Mij 

Als je Mij gaat volgen 

 

Toon mijn liefde, aan de ander 

dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 

Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 

dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. 

 

In de wereld wordt het stil, 

als wij doen wat Jezus wil 

en gaan dienen als een knecht, 

zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 

Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 

dit is wat de wereld ziet van Mij 

Als je Mij gaat volgen 

 

Toon mijn liefde, aan de ander 

dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 

Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 

dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op Toonhoogte 125 – Groot is Uw trouw 

Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 

 

Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 

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. 

 

Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 


