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Thema: ‘Kijk eens wat vaker in de spiegel’ 

 

• HIER IN UW HEILIGDOM (Opwekking 245) 

 

Hier in uw heiligdom, 

dicht bij uw troon, 

vraagt uw aanwezigheid 

om stil te zijn. 

Zo komen wij tot U, 

met heilig ontzag, 

als uw Geest ons trekt tot U. 

 

Rein door uw zuiver bloed, 

met zekerheid 

dat wij geborgen 

in uw liefde zijn. 

Staan wij vrijmoedig hier 

en antwoordt ons hart 

op de roepstem van uw Geest. 

 

Heer, ik wil horen  

uw zachte stem. 

Laat and’re stemmen 

in mij zwijgen. 

Open mijn ogen, Heer 

opdat ik het licht 

van uw aangezicht zal zien. 

 

• Psalm 139 : 1, 2 en 8 uit Liedboek 

 

• IK HEF MIJN OGEN OP NAAR DE BERGEN (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! 

 

• JUICHT AARDE, JUICHT ALOM DE HEER (Opwekking 219) 

 

Juicht aarde! Juicht alom de Heer. 

Dient God met blijdschap, geeft Hem eer. 

Komt, nader voor zijn aangezicht, 

zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 

 

De Heer is God: erkent dat Hij 

ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 

tot schapen die Hij voedt en weidt; 

een volk, tot zijne dienst bereid. 

 

Want goedertieren is de Heer, 

zijn goedheid eindigt nimmermeer. 

Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 

tot in het laatste nageslacht. 

 

• Gezang 21 : 1, 4 en 7 uit Liedboek 

 

• Gezang 437 uit Liedboek 

 

• MAAK ONS TOT EEN STRALEND LICHT (Opwekking 346) 

 

Maak ons tot een stralend licht voor de volken, 

een stralend licht voor de mensen om ons heen. 

Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. 

Laat het schijnen door ons heen. 

 

 



Maak ons tot een zegening voor de volken, 

een zegening voor de mensen om ons heen. 

Tot de wereld weet wie elke schuld vergeeft. 

Uw genezing door ons heen. 

 

Maak ons tot een vrolijk lied voor devolken, 

een lied van dank voor de mensen om ons heen. 

Tot de wereld zingt voor degeen die eeuwig leeft. 

Laat het klinken door ons heen. 

 

• OP ELK MOMENT VAN MIJN LEVEN (Opwekking 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. 

 

• Gezang 20 : 1, 4 en 7 uit Liedboek 

 

• Gezang 314 : 1 en 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

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’. 

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’. 



• SAMEN IN DE NAAM VAN JEZUS (Evangelische Liedbundel 218) 

 

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. 

 

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. 

 

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! 

 

• Gezang 442 : 1 en 3 uit Liedboek 

 

• Lied 241 uit Geroepen om te zingen 

 

• Lied 245 uit Geroepen om te zingen 
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