
LIEDERENBLAD TIME 2 SING  15 januari 2012     19.00 uur 

Thema: ‘De 5 stenen van David’ 
 

• Lied 18 uit Geroepen om te zingen 

 

• LICHT VAN DE WERELD (Opw. 595) 
 
Refrein: 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 

 

Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis; 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt dat ik U wil kennen Heer, 
bij U wil zijn elk moment. 
 

Refrein 

 

• DAVID MET ZIJN SLINGER en DAVID WAS MAAR KLEIN 

 

David met zijn slinger, die was voor niemand bang. 
Hij bad tot God zijn Vader en zong een lofgezang. 
Klein, veracht van mensen, vertrouwde hij op God. 
Hij nam vijf gladde stenen en luisterde niet naar spot. 
En in die slinger zat een steen, en de steen vloog rond en rond. 
en rond, en rond, en rond en rond en rond en rond en rond! 
De kleine steen vloog door de lucht en de reus viel op de grond. 
 

 

David was maar klein, 
Goliath was groot. 
Ontzettend groot! 
 

David was niet bang 
samen met zijn God. 
Sterke God! 
 

David nam een steen 
en Goliath viel om. 
Rommeldebom, rommeldebom, bom! 

 

 



• Gezang 231 : 1 uit Liedboek 

 

• AAN UW VOETEN HEER (Opw. 462) 

 

Refrein: 
Aan uw voeten Heer, 
is de hoogste plaats; 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn, 
is de grootste eer; 
daarom buig ik mij voor U. 
 

Ja, ik verkies nu om bij U te zijn 
en om naar U te luisteren. 
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 
 

Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding. 
In geest en waarheid samen één te zijn, 
in aanbidding voor U. 

 

Refrein 

 

• HEER, WIJS MIJ UW WEG  (Opw. 687) 

 

Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt  
om door te gaan; 
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan. 
 

 

• Gezang 303 : 1, 2 en 5 uit Liedboek 

• Gezang 314 : 1 en 3 uit Liedboek 

 

• IK LOOP DE WEDLOOP (Opw. 564) 

Ik loop de wedloop die voor mij ligt 
door een wolk van getuigen omgeven. 
Met mijn ogen alleen op Jezus gericht, 
in de wedloop van het leven. 
 

Heer, leer mij uw weg 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is; 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 



Refrein: 
Hij is mijn hoop, mijn kracht, 
mijn zekerheid. 
Hij wijst mij de weg die ik moet gaan. 
Hij is mijn rots en geeft standvastigheid; 
Jezus is het doel van mijn bestaan. 
 

Hij geeft volharding om door te gaan 
in de strijd die het leven ons kan geven. 
Hij heeft zelf ook de pijn 
en moeite doorstaan 
in de wedloop van het leven. 
 

Refrein 
 

En ik weet dat Hij gestorven is 
aan het kruis om mijn zonde te vergeven. 
Dit geloof is mijn getuigenis 
in de wedloop van het leven. 
 

Refrein: 
U bent mijn hoop, mijn kracht, 
mijn zekerheid. 
U wijst mij de weg die ik moet gaan. 
U bent mijn rots en geeft standvastigheid. 
Ja, U bent het doel van mijn bestaan! 
Ja, U bent het doel van mijn bestaan! 

 

• Gezang 460 : 1 en 3 uit Liedboek 

• Gezang 446 : 1, 2, 4, 6 en 7 uit Liedboek 

• Gezang 341 uit Liedboek 

• Lied 187 uit Geroepen om te zingen 

 

• IK BOUW OP U (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.      ) 2 x 
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,        ) 2 x 
Ik bouw op U, en ga in uwe naam.) 



• O, KERK STA OP (Opw. 704) 

O, kerk sta op, met wapenrusting aan; 
stel je op als Christus’ leger. 
Wie zwak is, kom en zeg nu: “Ik ga staan 
in de kracht die God wil geven”. 
Omgord met waarheid, in zijn kracht, 
weerstaan wij satans leugenmacht. 
Gods leger strijdt met liefde die bevrijdt 
wie gevangen zit in ’t duister. 

 

 

Kom, zie het kruis waar liefde recht ontmoet, 
waar Gods zoon zich heeft gegeven. 
De vijand ligt vertrapt onder zijn voet, 
Jezus is als Heer verrezen! 
De grote steen is weggedaan, 
en Christus, Hij is opgestaan. 
Zijn zegetocht duurt voort tot aan die dag 
dat elk oog en hart Hem zien zal. 

 

Al dreigt gevaar aan elke kant, 
de uitkomst heeft Hij in zijn hand; 
want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf: 
vele volken als zijn erfdeel. 
Want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf: 
vele volken als zijn erfdeel. 

 

• SAMEN IN DE NAAM VAN JEZUS 

 

Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 
Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
’t Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 
 

VOLGENDE TIME2SING: ZONDAG 19 FEBRUARI 

De oorlog woedt niet tegen bloed en vlees, 
maar is tegen duist’re machten. 
Hanteer het zwaard dat elke wond geneest 
en wees moedig en standvastig. 
Al dreigt gevaar aan elke kant, 
de uitkomst heeft Hij in zijn hand; 
want Christus krijgt de prijs waar Hij voor 
stierf: 
vele volken als zijn erfdeel. 

Kom, Heil’ge Geest, geef kracht voor elke 
stap, 
laat ons elke horde nemen. 
Dan lopen wij de wedloop om de prijs 
te ontvangen in de hemel. 
De heiligen uit vroeger tijd 
getuigen van zijn majesteit. 
En wij zien uit, verlangend naar de dag 
dat wij delen in zijn luister. 

Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
’t Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 


