
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breng ons samen (Opw 797) 
 
U roept ons samen als kerk van de Heer 
Verbonden met U en elkaar 
Wij brengen U lof, geven U alle eer 
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit 
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
Die alles gelooft en verdraagt 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft 
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar 
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt 
 
Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed 
Als deel van uw kerk wereldwijd 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht 
Gebruiken met vreugde de maaltijd 
Wij breken het brood en verstaan het geheim 
Om samen uw kerk en van Christus te zijn 

Refrein 
 
Wij belijden één geloof en één Heer 
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer 
Heer, geef vrede die ons samenbindt 
Vader, maak ons één 
 
Refrein (2x) 
 
 

Het is fijn om je vriend te zijn (OvK 96) 
 
Ik vind het fijn om jou te helpen 
en je vriend te zijn. 
Zeg me waar ik helpen kan. 
 
Ik ben nooit te klein 
om een vriend te zijn. 
Dus vraag gerust of ik helpen kan. 
 
Want ik word zelf ook geholpen 
door mijn beste vriend. 
Jezus helpt mij elke dag. 
 
En ik leer van Hem 
hoe ik een vriend kan zijn 
en dat ik jou helpen mag. 
 
 

Hou vol (Opw 798) 
 
Wij zijn het volk van God 
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar 
Een leven lang te gast 
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar 
 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 
 
Het is een zegetocht 
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar 
Maar kijk, wij lopen nog 
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna 
 
 

Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 
 
God is voor ons, God is naast ons 
God is altijd om ons heen 
Laat maar komen wat hierna komt 
Want Hij laat ons nooit alleen 
 
En nu wij zijn omringd 
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan 
Nu geven wij niet op 
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan 
 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 
 
God is voor ons, God is naast ons 
God is altijd om ons heen 
Laat maar komen wat hierna komt 
Want Hij laat ons nooit alleen 
 
 

Ga nu heen in vrede (EL 270) 
 
Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar. 
Wat wij hier beleden  
samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven,  
uw gezin, uw werk. 
Wilt u daaraan geven,  
daar 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. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoek eerst het Koninkrijk (Opw 40) 
 
Zoek eerst het koninkrijk van God, 
en zijn gerechtigheid. 
En dit alles krijgt u bovendien, hallelu haleluja. 
 
(Refrein) 
 
Halleluja, halleluja, )  
halleluja, halleluja. ) 4x 
 
Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord. 
dat door de Heer gesproken wordt, halleluja. 
 
(Refrein) 
 
Halleluja, halleluja, )  
halleluja, halleluja. ) 4x 
 
Bid en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult hem zien. 
Klopt en de deur zal voor u open gaan 
halleluja. 
 
(Refrein 2x) 
 

Ik val niet uit Zijn hand (Opw 727) 
 
Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig. 
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen: 
Ik heb U nodig, Heer, 
de rest is overbodig. 
 
De mensen hebben andere idolen 
en wringen zich voor hen in honderd bochten, 
maar dat zal ik nooit doen 
en zelfs hun naam niet noemen. 
 
Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn beker. 
U hebt iets moois bedacht 
en straks is het van mij. 
U houdt mijn hele leven in uw handen 
en ik kom goed terecht, 
want dat hebt U gezegd. 
 
De hele nacht lig ik aan God te denken. 
Ik voel dat Hij er is, 
zijn wijsheid geeft me rust. 
Dan word ik blij en zeker van mijn redding. 
Ik leef, ik leef naast God, 
ik val niet uit zijn hand. 
 
Want U zult mij niet zomaar laten sterven. 
Ik hoef niet naar het graf, 
want U laat mij niet los. 
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken. 
Heel dicht bij U, mijn God, 
zal ik gelukkig zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volle verzeek’ring (JdH 197) 
 

Volle verzeek'ring, Jezus is mijn! 
Wat schenkt dat rust aan 't volgzaam gemoed. 
In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn, 
wedergeboren door Jezus' bloed. 
 
Refrein: 
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn 
in mijnen Heiland; Jezus is mijn! 
Dit is mijn vreugde. altoos te zijn 
in mijnen Heiland; Jezus is mijn! 
 
Voll' onderwerping, Zijn eigendom, 
in Hem te rusten, heerlijk genot! 
't Eigen ik doden, Zijn wil alleen; 
rijk in mijn Heiland, leven voor God. 
(Refrein) 
 
Volle verlossing, gans vrij te zijn, 
'k mag alles leggen in Zijne hand; 
't harte naar boven, 't oog hemelwaarts; 
zo Jezus volgen naar 't Vaderland. 
(Refrein) 
 
Volle bewustheid; Hij leeft voor mij! 
Dit geeft mij blijvend, heerlijk genot! 
'k mag altijd wand'len aan Jezus' zij, 
'k mag nu steeds leven voor mijnen God. 
(Refrein) 
 


