
Raamwerk orde van dienst Startzondag 25 september 2022 
 
Liederen 
 

1. Samen zoeken wij naar woorden (Tekst: Piet Schelling, melodie: Ode an die Freude, 
Ludwig van Beethoven)  

2. NLB 216 (melodie Morning has broken) 
3. 'Bijeengeroepen uit onze huizen' (op de melodie van NLB 675, Geest van hierboven) 
4. NLB 276: 1,3,4 Zomaar een dak boven wat hoofden  
5. ELB 456 'Kijk eens om je heen'  
6. NLB 23b De Heer is mijn herder 
7. You raise me up/ Hy tilt jim op 
8. Joh. De Heer 150 Welk een vriend is onze Jezus 
9. Joh. De Heer 256 Tel uw zegeningen één voor éen 
10. Ellie en Rikkert - 5 broden en 2 vissen 
11. NLB 383 Zeven is voldoende 
12. NLB 385 De tafel van samen  
13. 10.000 redenen van dankbaarheid 
14. Trinity - Ik wens jou  
15. Opwekking 592 God van licht 
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18. Opwekking 797 breng ons samen   
19. Opwekking 767 Familie 
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NLB 388 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

voor ieder van ons schoon water en brood, 

een veilige plek, een plaats om te schuilen, 

een plaats in Gods licht als tafelgenoot. 

Refrein: 

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk! 

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk! 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

voor iedere vrouw, voor iedere man. 

Niet minder of meer, de een of de ander: 

het delen van macht is deel van ons plan. 

Refrein 

Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, 

want iedere stem geeft klank aan het koor. 

Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; 

ze vinden elkaar en niemand gaat voor. 

Refrein 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 

en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 

genadig begin van goddelijk recht. 

Refrein 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 

een plaats om te zijn, een plaats om te worden 

getuige van Hem, een levend bewijs. 

Refrein 

Samen zoeken wij naar woorden (Tekst: Piet Schelling, melodie: Ode an die Freude, Ludwig 
van Beethoven) 

1.Samen zoeken wij naar woorden 
om geloven te verstaan. 
Samen vormen wij akkoorden 
die Gods grootheid op doen gaan. 
Liefde, vrede en vertrouwen 
vinden wij van groot belang. 
Daarmee mogen wij gaan bouwen 
aan een kerk met samenhang. 



2.Samen laten wij het horen 
dat de Heer ons samenbindt. 
Door zijn naam zijn wij herboren 
en door Hem aanvaard, bemind. 
Ruimte, eerbied, gastvrij leven 
staan heel hoog in ons blazoen, 
al die woorden staan geschreven 
in de Schrift om ze te doen. 
 
3.God heeft ieder mens geroepen 
om te leven tot zijn eer. 
Dwars door alle mensengroepen 
roept Hij op tot ommekeer: 
‘Wees bewogen, schep verbinding, 
toon respect aan jong en oud 
stel je open, zoek ontmoeting 
wees een licht en zoutend zout. 

 
NLB 216 (melodie Morning has broken) 
 
1 
Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord.  
 
2 
Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.  
 
3 
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag.  
 
 'Bijeengeroepen uit onze huizen'  
(op de melodie van NLB 675, Geest van hierboven) 
 
1  
Bijeengeroepen uit onze huizen, 
elk met zijn eigen levenslied, 
zijn wij gekomen om weer te dromen 
van wat God in ons mensen ziet. 
Wij willen zingen van alle dingen, 
roepen uit donker, roepen om leven 
roepen om licht om Gods woorden te zien. 
God zal ons horen, Hij schenkt het leven. 
Hij zal ons vragen antwoord te geven, 
samen te leven in zijn gloria. 

 
2 
Bijeengekomen, woord in ons midden, 
samen zijn wij hier in Gods huis. 
Kleinen en groten, niemand verstoten: 
voor wie God zoekt is hier een thuis. 
Bidden en danken, stilte en klanken, 
met elkaar delen, een zijn met velen 
en zingen keer op keer: Jezus is Heer! 
Jong en oud samen zingen nu "amen". 
God in ons midden, verhoor ons bidden. 



Heel uw gemeente zingt: Halleluja! 
 
 
NLB 276: 1, 3 en 4 (het 4e couplet is een couplet gevonden op internet, waarvan de schrijver niet 
bekend is) 
 
1 Zomaar een dak boven wat hoofden 
deur die naar stilte openstaat.  
Muren van huid, ramen als ogen, 
speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt 
als wij er binnen gaan 
om recht voor God te staan. 
 
3 Tafel van Een, brood om te weten 
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 

Breken en delen, zijn wat niet kan,  
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 
 
4 Samen op weg, zoekend naar kansen,  
naar elke nieuwe moog'lijkheid,  
om voor elkaar leven te scheppen, 
ja, Heer, maak ons daartoe bereid.  
Wil bij ons zijn van uur tot uur, 
ons leiden elk moment,  
dat men uw kerk herkent.  

 
 
'Kijk eens om je heen' (EL 456) 
 
1 Kijk eens om je heen, 
kijk eens om je heen, 
geef elkaar een hand, je bent niet alleen. 
Want wij moeten samen delen, 
samen zingen, samen spelen. 
Ook al zijn wij nog maar klein: 
Samen spelen is pas fijn! 

 
2 Kijk eens om je heen, 
kijk eens om je heen, 
wij zijn in de wereld niet alleen. 
God kent ieder kind bij name, 
zeg maar ja en zeg maar amen. 
Ook al zijn we nog maar klein, 
God wil onze Vader zijn. 

 
23b De Heer is mijn herder 
 
De Heer is mijn herder! 
’k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan wat’ren der rust. 
 
De Heer is mijn herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt m’als ik wankel, 
Hij draagt m’als ik viel. 
 
De Heer is mijn herder! 
Al dreigt ook het graf 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 

 
De Heer is mijn herder! 
In ’t hart der woestijn 
verkwikken en laven 
zijn hemelse gaven; 
Hij wil mij versterken 
met brood en met wijn. 
 
De Heer is mijn herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
’k zal immer verkeren 
in ’t huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde m’altijd. 



 
You raise me up/ Hy tilt jim op 
When I am down, and, oh, my soul, so weary 
When troubles come, and my heart burdened be 
Then, I am still and wait here in the silence 
Until you come and sit awhile with me 
 
You raise me up, so I can stand on mountains 
You raise me up to walk on stormy seas 
I am strong when I am on your shoulders 
You raise me up to more than I can be 
 
There is no life, no life without its hunger 
Each restless heart beats so imperfectly 
But then you come, and I am filled with wonder 
Sometimes I think I glimpse eternity 
 
You raise me up, so I can stand on mountains 
You raise me up to walk on stormy seas 
I am strong when I am on your shoulders 
You raise me up to more than I can be 
 
You raise me up, so I can stand on mountains 
You raise me up to walk on stormy seas 
I am strong when I am on your shoulders 
You raise me up to more than I can be 
 
You raise me up, so I can stand on mountains 
You raise me up to walk on stormy seas 
I am strong when I am on your shoulders 
You raise me up to more than I can be 
 
You raise me up to more than I can be 
 
1 
It libben jout syn hichten en syn djipten. 
Gjin minske wit tefoaren wat it bringt. 
Wat is it goed om fan Gods trou te witten, 
Dat elke dei Hy syn nabyheid skinkt. 
 
Refrein: 
Hy tilt ús op en liedt ús op syn hichten, 
Hy tilt ús op ut stoarmen en fertriet. 
Syn sterke hân rêdt ût de djipste djipten, 
Hy tilt ús op nei’t sjongen fan in liet. 
 
2 
Giet alles goed, dan falt it licht te sjongen, 
Jim blide klanken klinke foar Gods troan. 
In nije wei ha wy fan Him ûntfongen; 
Lis hert en siel mar yn syn sterke hân. 
 



3 
Mar swierrichheden kin ús ek beneare, 
It moed sjit fol, it hert is sa oerstjoer. 
Ek dan wol God ús yn syn leafde leare: 
ús pine en muoite, jou it Him mar oer. 
 
4 
God is ús sterkte, ek yn drege dagen, 
Hy is us skyld, us rots en hege stins. 
Hy wit fan al us wrakseljen en fragen, 
want Hy is God en Hy kent ieder minsk. 
 
767 familie  
Hoe mooi en hoe heerlijk 
Als wij als familie 
Als broers en als zussen 
Om elkaar geven 
En open en eerlijk 
Met elkaar omgaan 
De vrede bewaren 
En eensgezind leven 
 
En het mooiste geschenk 
Wordt ons gegeven 
De zegen van God 
Een eindeloos leven 
 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
Als wij als familie 
Als broers en als zussen 
Om elkaar geven 
En open en eerlijk 
Met elkaar omgaan 
De vrede bewaren 
En eensgezind leven 
 
En het mooiste geschenk 
Wordt ons gegeven 
De zegen van God 
Een eindeloos leven 
 
En het mooiste geschenk 
Wordt ons gegeven 
De zegen van God 
Een eindeloos leven 
 
En het mooiste geschenk 
Wordt ons gegeven 
De zegen van God 
Een eindeloos leven 
Een eindeloos leven 
 



Welk een vriend is onze Jezus  JdH 
 
Welk een vriend is onze Jezus, 
die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht, dat ik door Hem 
altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls drukt ons zonde neer. 
juist omdat wij ’t al niet brengen 
in ’t gebed tot onze Heer. 
 
Leidt de weg soms door verzoeking, 
dat ons hart in ’t strijduur beeft, 
gaan wij dan met al ons strijden, 
tot Hem die verlossing geeft. 
Kan een vriend ooit trouwer wezen 
dan Hij, die ons lijden draagt? 
Jezus biedt ons aan genezing; 
Hij alleen is ‘t, die ons schraagt. 
 
Zijn wij zwak, belast, beladen 
en terneer gedrukt door zorg, 
dierb’re Heiland, onze toevlucht 
Gij zijt onze Hulp en Borg. 
Als soms vrienden ons verlaten, 
gaan wij biddend tot de Heer; 
In zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer. 
 
Tel uw zegeningen één voor éen 
Tel uw zegeningen een voor een, 
tel ze alle en en vergeet er geen, 
tel ze alle, noem ze een voor een 
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 
 
Als op ’s levenszee, 
de stormwind om u loeit, 
als ge tevergeefs, 
uw arme hart vermoeit. 
Tel uw zegeningen, 
tel ze een voor een 
en ge zegt verwonderd, 
Hij liet nooit alleen. 
 
Tel uw zegeningen een voor een, 
tel ze alle en en vergeet er geen, 
tel ze alle, noem ze een voor een 
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 
 
Zo in alle moeiten, 
zorgen zonder tal, 
wees toch nooit ontmoedigd, 



God is overal. 
Tel uw zegeningen, 
eng’len luist’ren toe, 
troost en hulp schenkt Hij u, 
volg dan blij te moe. 
 
Tel uw zegeningen een voor een, 
tel ze alle en en vergeet er geen, 
tel ze alle, noem ze een voor een 
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 
 
5 broden en 2 vissen 
 
Vijfduizend mensen waren 
Aan 't luisteren naar de Heer 
Maar op de derde avond 
Was er geen eten meer 
 
Er was nog wel een jongen 
Die iets te eten had 
Hij gaf het aan de Here 
Het was zijn hele schat 
 
Vijf broden en twee vissen 
Het was niet eens zo veel 
Maar toen de Heer ze zegende 
Kreeg iedereen zijn deel 
 
Ja, Jezus deed een wonder 
Want Hij heeft alle macht 
Maar denk eens aan die jongen 
Die het bij Jezus bracht 
 
Vijf broden en twee vissen 
Het was niet eens zo veel 
Maar toen de Heer ze zegende 
Kreeg iedereen zijn deel 
 
Vijf broden en twee vissen 
Het was zijn hele schat 
Zou jij ze kunnen missen 
Als jij niets anders had 
 
Zeven is voldoende (383) 
 
1  Zeven was voldoende, 
 vijf en twee, 
 zeven was voldoende 
 voor vijfduizend 
 op de heuvels langs de zee. 
 
2  Zeven is voldoende, 



 brood en vis, 
 Jezus is voldoende 
 voor ons allen 
 als de kring gesloten is.
 
3  Zeven is voldoende 
 toen en nu, 
 zeven is voldoende 
 alle dagen 
 van ons leven, dank zij U. 
 
4  Voed ons met uw leven, 
 vis en brood, 
 alle zeven dagen, 
 Gij verzadigt 
 allen met uw offerdood. 
 
5  Want Gij zijt de eerste 
 rond alom, 
 ja, Gij zijt de eerste 
 en de laatste, 
 kom, o Here Jezus kom!

  
 

 
De tafel van samen (385) 
1.De tafel van samen, de tafel is gedekt.  
Wij mogen komen eten en niemand wordt vergeten.  
De tafel van samen, de tafel is gedekt.  
’t Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt.  
 
2. Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood.  
Dit brood houdt ons in leven, door God is het gegeven.  
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood.  
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood.  
 
3. De tafel van samen, de tafel van het goed,  
daar wordt de wijn geschonken en mondjesmaat gedronken.  
De tafel van samen, de tafel van het goed,  
daar vinden wij vrede, in overvloed.  
 
4. Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.  
Hier durven wij te dromen dat alles goed zal komen.  
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest  
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest. 
 
10.000 redenen  
 
De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
Laat mij nog zingen als de avond valt. 



 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
Mijn adem stokt en mijn einde komt, 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Ik wens jou – Trinity 
 
Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 



dat de liefde van je leven op je wacht 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan 
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd 
met kinderen om je heen, tot aan het eind 
 
een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 
 
‘k wens jou vrede toe om wie je bent 
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 
dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
in elk van de seizoenen dat je leeft 
 
een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 
 
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats 
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang 
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
 
Opwekking 769 bouw uw koninkrijk ;  
 
Kom, vestig uw gezag 
Wees Koning in ons hart 
Herstel uw beeld in ons 
Onthul uw doel met ons 
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw 
Een laaiend vuur in onze ziel 
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien 
 
Wij zijn uw kerk 
Heer, maak ons sterk in U 
 
Wij dorsten naar uw rijk 
En uw gerechtigheid 
U schakelt ons nu in 
En geeft ons leven zin 
Gevangen harten worden vrij 
Verslagen mensen troosten wij 
Zelfs de blinden zien uw heerschappij 
Wij zijn uw kerk 
Hoor ons gebed en kom! 
 
Bouw uw koninkrijk 
Zet het kwaad te kijk 
Toon uw sterke hand 



Kom, herstel ons land 
Vul uw kerk met vuur 
Win dit volk terug 
Heer, dat bidden wij 
Tot uw koninkrijk 
Verschijnt 
 
Uw ongetemde kracht 
Verslaat de helse macht 
Uw ongekende pracht 
Vernieuwt en sterkt ons hart 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt 
Leer ons te doen wat U ons vraagt 
Vol van Jezus' liefde en zijn kracht 
Wij zijn uw kerk 
Heer, doe uw werk door ons 
 
Bouw uw koninkrijk 
Zet het kwaad te kijk 
Toon uw sterke hand 
Kom, herstel ons land 
Vul uw kerk met vuur 
Win dit volk terug 
Heer, dat bidden wij 
Tot uw koninkrijk 
Verschijnt 
 
Bouw uw koninkrijk 
Zet het kwaad te kijk 
Toon uw sterke hand 
Kom, herstel ons land 
Vul uw kerk met vuur 
Win dit volk terug 
Heer, dat bidden wij 
Tot uw koninkrijk 
Verschijnt 
 
opwekking 797 breng ons samen   
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 
 
Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde 
 
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 
 
Opwekking 737 aan tafel 
 
 U nodigt mij aan tafel 
Om dicht bij U te zijn 
Te proeven van het leven 
Dat U deelt door brood en wijn 
 
U leidt mij in de stilte 
Ik volg U met ontzag 
Een plaats van rust 
Waar ik U ontmoeten mag 
 
U ziet mijn hart en leven 
De onrust die verwart 



Mijn onbesproken vragen 
Die er leven in mijn hart 
 
U kent al mijn gedachten 
Verbergen kan niet meer 
In vertrouwen leg ik 
Alles voor U neer 
 
De beker in uw handen 
Neem ik vol liefde aan 
Uit handen die verwond zijn 
Waarin de tekens staan 
 
Geen woorden meer van oordeel 
Genade onverdiend 
Die aan tafel wordt geproefd 
En wordt gezien 
 
U deelt met mij de maaltijd 
Reikt mij verzoening aan 
Uw liefde is nog groter 
Dan de schuld die is voldaan 
 
U toont mij uw genade 
Die werkzaam is in mij 
 
Door de kracht van uw genade 
Ben ik vrij! 
Door de kracht van uw genade 
Ben ik vrij! 
 
592 God van licht 
 
In mijn twijfels, mijn verdriet 
In mijn falen ontbreekt U niet 
In Uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 
In mijn onrust neemt U mijn hand 
In mijn vragen houdt Uw Woord stand 
In uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 
 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
Waar U woont 
Waar U woont 



Waar U woont 
Waar U woont 
 
Storm en golven vrees ik niet 
In de morgen zing ik mijn lied 
In Uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 
 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 
 
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm 
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm 
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm 
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 
 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 



Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 
 
NLB 675 
 
Geest van hierboven, leer ons geloven 
Hopen, liefhebben door uw kracht 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
Aan een wereld die U verwacht 
Wij mogen zingen van grote dingen 
Als wij ontvangen al ons verlangen 
Met Christus opgestaan 
Halleluja 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven 
Als wij herboren Hem toebehoren 
Die ons is voorgegaan 
Halleluja 
 
Wat kon ons schaden 
Wat van U scheiden 
Liefde die ons hebt liefgehad 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden 
Gij houdt ons bij de hand gevat 
Gij hebt de zege voor ons verkregen 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
En onze Koning zijn 
Halleluja 
Gij, onze Here, doet triomferen 
Die naar U heten en in U weten 
Dat wij Gods kinderen zijn 
Halleluja 


