
LIEDERENBLAD TIME 2 SING 17 juni 2012  19.00 uur 

Thema: ‘All you need is love’ 
 

• Lied 269 : 1 en 3 uit Geroepen om te zingen 

• Gezang 328 : 1, 2 en 3 uit Liedboek 

 

• HEER, U BENT MIJN LEVEN  

Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga. 
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
Ik geloof in U, geboren uit de maagd, 
eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons, 
één met God de Vader en verenigd met uw volk. 
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer. 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu. 
 
Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht. 
U die via duizend wegen ons hier samenbracht. 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk, om het zaad te zijn van Gods rijk. 
 

• 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. 

 

Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan; 
spreek door uw woord en Geest 
mijn hart en leven aan. 

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. 

Heer, toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef; 
toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft. 



• 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.   ) 
 
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd. 
In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan  ) 2 x 
in rust met U, die mij hebt voortgeleid.  ) 

 

• IK ZAL OPGAAN NAAR GODS HUIS (Opw. 80) 

 

Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich; 
ik zal komen in zijn hof met lof. 
Ik zal eren onze Heer die mijn dagen maakt, 
ik ben verheugd, want Jezus maakt mij blij. 
 
Jezus maakt mij blij, Jezus maakt mij blij,  ) 2 x 
ik ben verheugd, want Jezus maakt mij blij. ) 
 
I will enter His gates with thanksgiving in my heart, 
I will enter His courts with praise. 
I will say this is the day that the Lord has made. 
I will rejoice for He has made me glad. 
 
He has made me glad, He has made me glad, ) 2x 
I will rejoice for He has made me glad.  ) 
 

• Psalm 139 : 1, 2 en 8 uit Liedboek 

 

• HEER, U DOORGRONDT EN KENT MIJ (Opw. 518) 

 

Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
 
Heer U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 

Heer u bent altijd bij mij,  
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen. 
elke dag. 



ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent.  Refrein 
 

• HEER, UW LICHT EN UW LIEFDE SCHIJNEN (Opw. 334) 

 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Refrein: 
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.  
 
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij.     Refrein 
 
Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij.     Refrein 

 

• OP ELK MOMENT VAN MIJN LEVEN (Opw. 630) 

 
Op elk moment van mijn leven 
in voor- of tegenspoed, 
aanbid ik U, mijn Jezus 
en dank U voor uw bloed. 
Ik vind kracht in U, mijn Vader, 
als ik heel dicht bij U ben 
mijn hart en mijn gedachten  
worden warm als ik bedenk: 
 
Op elk moment van mijn leven 
bij dag en bij nacht, 
wil ik uw woorden lezen 
en dragen in mijn hart. 
In de stormen van mijn leven, 
in de regen, in de kou, 
wil ik schuilen in uw vrede 
wil ik rusten in uw trouw. 

Vader, U bent goed, 
U bent heilig, U bent liefde. 
Jezus, U bent groot, 
U bent sterker dan de dood. 
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U, 
en ik zing met heel mijn hart: 
“Ik hou van U”. 



• Gezang 481 : 1, 2 en 3 uit Liedboek 

 

• ZOEK EERST HET KONINKRIJK VAN GOD 

 
Zoek eerst het koninkrijk van God, en zijn gerechtigheid, 
en al het andere krijg je bovendien, hallelu, halleluja. 
 
Jij zult niet leven van brood alleen, maar van ieder woord, 
dat door de Heer gesproken wordt, hallelu, halleluja. 
 
Bid en jou zal gegeven zijn, zoek en je zult het zien, 
klop en de deur zal voor je opengaan, hallelu, halleluja. 
 

• IN VUUR EN VLAM (Elly & Rikkert) 

 
Ied’re dag, ieder uur, sta ik in vuur en vlam voor het lam van God, 
maak mij echt, maak mij puur, zet mij in vuur en vlam voor het lam van God. 
 
Ik wil danken, ik wil zingen, ik wil dansen, ik wil springen 
en aan iedereen vertellen dat Hij leeft! 
Ik wil knielen, ik wil buigen, ik wil jubelen en juichen 
en getuigen van de liefde die Hij geeft. 
 

• ONZE VADER 

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt.  
Uwe naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede,  
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood.  
En vergeef ons onze schulden. 
Gelijk ook wij aan anderen vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk,  
en de kracht en de heerlijkheid.  
Tot in eeuwigheid, in eeuwigheid. 
Amen. 
 

• VREDE VAN GOD (Opw. 602) 

 
Vrede van God, de vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
 
Heilige Geest, de Heilige Geest, 
de Heilige Geest zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 

 

In Jezus’ naam, in Jezus’ naam, 
in Jezus’ naam geef ik jou: 
vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 

VOLGENDE TIME 2 SING: 

15 juli 


