
Liederenblad zondag 31 januari 
morgendienst 
 
Lied 440 – Lees je Bijbel – OTH 
Lees je Bijbel bidt elke dag 
bidt elke dag, bidt elke dag 
Lees je Bijbel bidt elke dag 
Dat je groeien mag 
Dat je groeien mag 
Dat je groeien mag 
Lees je Bijbel bidt elke dag 
Dat je groeien mag 
 
Lied 429 – Is je deur nog op slot – OTH 
Refrein: 
Is je deur nog op slot? 
is je deur nog op slot? 
van je krr, krr, krr 
doe ‘m 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 dat ik mis 
 

Refrein 
 

Je hart is net een huisje 
waar het gezellig is 
maar ‘t is er nog zo donker 
er is iets dat ik mis  
 

Refrein 
 
 
 
 
 
 

Liederenblad zondag 31 januari 
middagdienst 
 
Opwekking 771 
Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U 
en wij verlangen met heel ons hart naar meer 
     van U. 
Wat geweldig dat U hier bent! 
Heer, ons loflied is uw troon. 
Heel ons wezen is alleen op U gericht. 
Voor de troon van uw genade 
mogen wij als kinderen zijn, 
daarom vieren wij het leven in uw licht! 
 
Refrein : 
Heer, wij zingen en aanbidden 
om uw goedheid en uw trouw. 
Onze dank en onze liefde zijn voor U. 
En er is geen andere reden 
waarom wij hier samen zijn. 
Wij komen hier voor één doel: dat bent U 
 
 
Lied Breng ons samen Sela 
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. 
  
 
 

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. 
  
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! 
 
Opwekking 640 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
 
Mijn hulp is van U, Heer, 
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
U bent mijn beschermer 
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren 
door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw, 
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven; 
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 
 
Mijn hulp is van U, Heer. 
O, van U! 



 
Opwekking 488 
Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
 
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw 
voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de 
kracht van Uw liefde 
 
Refrein: 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw 
Geest, En de kracht van Uw liefde. 
 

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw 
schoonheid zien 
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer 
mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En 
elke dag mag leven 
Door de kracht van Uw liefde 
 

Refrein (2x) 
 
 
Opwekking 730 
Deze vrede leeft in mij, 
ook wanneer mijn afscheid komt, 
als een anker voor mijn ziel, 
want ik weet: het is goed.  
 
Jezus, Hij overwon 
en het graf is overmand. 
De zege is behaald, 
want het Lam is opgestaan. 
 
 
 

Refrein: 
En ik herleef, want Hij roept mijn naam; 
nooit meer lijden, nooit meer pijn. 
En ik zweef als een adelaar, 
tot voor Gods troon; 
ik kniel voor Hem en leef. 
Ik herleef. 
Ja, de dag komt dichterbij 
dat de schaduwen vergaan 
en het licht de nacht verdrijft; 
mijn geloof wordt zien voortaan. 
 

Jezus, Hij overwon 
en het graf is overmand. 
De zege is behaald, 
want het Lam is opgestaan. 
 

Refrein 
 

Dan hoor ik de stem 
van vele engelen: 
‘Waardig is het Lam!’ 
Ik hoor het gejuich 
van alle heiligen: 
‘Waardig is het Lam!’ (2x) 
 

Ik herleef, want Hij roept mijn naam; 
nooit meer lijden, nooit meer pijn. 
En ik zweef als een adelaar, 
tot voor Gods troon; 
ik kniel voor Hem en leef. 
Ik herleef. Ik herleef! 
 
Opwekking 764 
U zult altijd voor ons strijden; 
U hebt steeds Uw trouw getoond. 
Deze waarheid is mijn blijdschap: 
Heer, U draagt de zegekroon, 
U, mijn Helper en Beschermer, 
U, mijn Redder en mijn Vriend. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

Waar Uw grootheid wordt bezongen, 
wil ik knielen voor Uw troon. 
Waar U bent, verstilt de onrust, 
want U draagt de zegekroon. 
Vul dit huis nu met Uw glorie, 
vul ons hart met heilig vuur. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 
Refrein: 
Halleluja! Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, 
Die de wereld verwon. 
 
U zult altijd voor ons pleiten; 
U zocht door tot U ons vond. 
En geen macht kan U bestrijden, 
want U draagt de zegekroon. 
U bent Jezus, de Messias, 
Die de wereld redding biedt. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 
Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 
U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon! 
 
Aan het kruis leek U verslagen, 
maar U hebt de dood onttroond; 
zelfs het graf kon U niet houden, 
want U draagt de zegekroon. 
 
Refrein 
 
Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 
U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon 


