
OTH2015 466 Een wijs man….  

Een wijs man bouwde zijn huis op de 
rots (3x) 
en de regen stroomde neer 
en de regen stroomde neer en de vloed 
kwam op (3x) 
en het huis op de rots stond vast 
 
Een dwaas man bouwde zijn huis op het 
zand (3x) 
en de regen stroomde neer 
en de regen stroomde neer en de vloed 
kwam op (3x) 
en het huis stortte in met een plof 
 
Dus bouw je huis op Jezus, de Rots (3x) 
en de zegen daalt dan neer 
en de zegen daalt dan neer en ’t gebed 
stijgt op (3x) 
bouw je levenshuis op Hem 

 

OTH2015 178 Don’t build your 
house 

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. 

ELB 262 Uw woord is een lamp 

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. 

 

 

ELB 270 Ga nu heen in vrede  

Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden, 
samen met elkaar. 
Aan uw dagelijks leven,  
uw gezin, uw werk, 
wilt u daaraan geven, 
dan bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar. 
 
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. 

 

Opw 44- Geprezen zij de Heer 

Geprezen zij de Heer 
die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder 
troost en alle schuld vergeeft. 
Die heel het aards gebeuren 
vast in handen heeft. 
 
Refrein: 
Hem zij de glorie, 
want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat zijn 
hand begon. Halleluja. 
Geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld 
op Zich nam. 
 
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 
 
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 


