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Thema: Heb je even tijd? 
 
• LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opwekking 553) 
 
 
Laat het feest zijn in de huizen, 
mensen dansen in de straat, 
als het onrecht buigt voor Jezus 
en het volk weer bidden gaat. 
 
Laat uw licht zien in het duister,      Refrein 
als wij buigen voor het kruis. 
Laat uw heerlijkheid verschijnen 
in de wereld, in ons huis. 
 
Halleluja, halleluja, ) 
halleluja, halleluja. )  4 x       Refrein 
 
• IK BOUW OP U (Evangelische Liedbundel 246/Opw. 124) 
 
Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in uw kracht,     ) 
gerust in uw bescherming.   )  2x 
Ik bouw op U, en ga in uwe naam. ) 
 
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. 
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied   ) 
van overwinning.    )  2x 
Ik bouw op U, en ga in uwe naam. ) 
 
• IN GODS OVERWINNING (Opw.43) 
 

In Gods overwinning 
trekken wij ten strijd. 
Samen in zijn leger, 
Hem ten dienst gewijd. 
Christus, onze Koning, 
stelt zich aan het hoofd. 
Hij heeft ons de zege    ) 
in de strijd beloofd.    )  2x 

 

Refrein: 
In de bergen, door de dalen, 
hoor ons loflied, overal, 
in de hemel en op aarde, 
als uw glorie komen zal. 

Als een machtig leger, 
vol van Geest en kracht, 
gaan wij achter Jezus, 
die ons ’t leven bracht. 
Nergens heerse tweedracht, 
één geloof, één Heer. 
Eén in hoop en liefde,    ) 
juichtend Hem ter eer.   )  2x 



Volg uw Meester, kind’ren, 
sluit u vast aaneen. 
Hef het schild als pijlen 
suizen om u heen. 
Hem zij eer, aanbidding, 
roem en heerlijkheid. 
Zingen wij tot glorie  ) 
Hem in eeuwigheid.  )  2x 
 
• Gezang 328 uit Liedboek 
• Lied 15 uit Geroepen om te zingen 
• Gezang 426 : 1, 2 en 5 uit Liedboek 
 
• UREN DAGEN MAANDEN JAREN 
 
Uren, dagen, maanden, jaren, 
vliegen als een schaduw heen. 
Ach! Wij vinden, waar wij staren 
niets bestendigs hier beneên! 
Op de weg die wij betreden, 
staat geen voetstap die beklijft: 
Al het heden wordt verleden, 
schoon ’t ons toegerekend blijft! 
 
Snel dan jaren, snel vrij henen, 
Met uw blijdschap en verdriet. 
Welk een ramp ik moog’ bewenen, 
God, mijn God, verandert niet. 
Blijft mij alles hier begeven; 
voortgeleid door Zijne hand, 
schouw ik uit dit nietig leven 
in mijn eeuwig Vaderland. 
 
• Gezang 397 : 1, 3, 4, 5 en 6 uit Liedboek 
 
• LEES JE BIJBEL, BID ELKE DAG (Evang. Liedbundel 459) 
 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
bid elke dag, bid elke dag. 
Lees je bijbel, bid elke dag 
dat je groeien mag, 
dat je groeien mag, 
dat je groeien mag. 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag. 



Read your bible, pray every day, 
pray every day, pray every day. 
Read your bible, pray every day, 
if you want to grow, 
if you want to grow, 
if you want to grow. 
Read your bible, pray every day, 
if you want to grow. 
 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
bid elke dag, bid elke dag. 
Lees je bijbel, bid elke dag 
dat je groeien mag, 
dat je groeien mag, 
dat je groeien mag. 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag. 
 
• MARTHA, MARTHA (Elly & Rikkert) 
 
Martha, Martha, 
leg je bezem neer, 
al dat werken komt een and’re keer! 
Martha, Martha, 
altijd in de weer, 
kies het beste deel, luister naar de Heer. 
 
Ik moet werken, bezig zijn, 
want dat vindt de Heer zo fijn. 
Nee, zegt Jezus, wees nou stil, 
luister eerst naar wat Ik wil. 
 
Martha, Martha, 
leg je bezem neer, 
al dat werken komt een and’re keer! 
Martha, Martha, 
altijd in de weer, 
kies het beste deel, luister naar de Heer. 
 
Ik moet werken, steeds maar weer. 
Want dat doe ik voor de Heer. 
Nee, zegt Jezus, dat gaat mis, 
weet je wat belangrijk is? 

 

 



Martha, Martha, 
leg je bezem neer, 
al dat werken komt een and’re keer! 
Martha, Martha, 
altijd in de weer, 
kies het beste deel, luister naar de Heer. 
 
• Lied 105 uit Geroepen om te zingen 
• Gezang 473 : 1, 2, 3, 4 en 10 
 
• HEER UW KONINKRIJK BREEKT BAAN 
 

Heer, uw koninkrijk breekt baan met kracht, 
heel de aarde ziet uw grote macht: 
de bergen wank’len, storten in de zee, 
eng’len juichen met ons mee. 
 
Doven horen, lammen lopen; 
door uw kracht gaan kerkers open. 
Doden leven door uw woord; 
het evangelie wordt gehoord. 
Uw heerlijkheid duurt tot in eeuwigheid! 
 
Heer, uw koninkrijk breekt baan met kracht, 
heel de aarde ziet uw grote macht: 
de zieken helen, blinden krijgen zicht, 
leven verder in uw licht. 
 
Jezus Christus, Heer der heren, 
heel de aard’ zal U vereren; 
U, de koning van ’t heelal, 
die was en is en komen zal. 
Uw heerlijkheid duurt tot in eeuwigheid! 
 
Sterkte, macht, wijsheid, kracht, ) 
heerlijkheid in eeuwigheid.  ) 2x 
 
In eeuwigheid! 
In eeuwigheid! 
 
• Gezang 477 uit Liedboek 
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