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Liederen voor zondag 9 oktober 2022 
 

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 
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O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
 
Hemelhoog 336  
1 
  Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader. 
  Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
  Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
  die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
  refrein 
  Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
  iedere morgen aan mij weer betoond. 
  al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, 
  groot is uw trouw o Heer, aan mij betoond. 
2 
  Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
  en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
  kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
  Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
  Refrein 
 
Psalm 68: 3 
 
O God, de wond'ren die Gij deedt, 
  toen Gij daar voor ons henen schreedt! 
  De aarde werd bewogen. 
  Dit is de berg van uw verbond! 
  Uw stromen drenken hier de grond, 
  hier daalt Gij uit den hoge. 
  Een regen van vrijgevigheid 
  hebt Gij uw erfdeel toebereid, 
  uw erfdeel dat versmachtte. 
  Uw schare heeft zich daar gezet; 
  dit is uw woord, dit is uw wet; 
  Gij geeft ons nieuwe krachten. 
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Psalm 68: 7 
 
God zij geprezen met ontzag. 
  Hij draagt ons leven dag aan dag, 
  zijn naam is onze vrede. 
  Hij is het die ons heeft gered, 
  die ons in ruimte heeft gezet 
  en leidt met vaste schreden. 
  Hij die het licht roept in de nacht, 
  Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
  dat wordt ons niet ontnomen. 
  Hij droeg ons door de diepte heen, 
  de Here Here doet alleen 
  ons aan de dood ontkomen. 
 
Hemelhoog 257 
 
1 
Zie de zon, zie de maan, 
zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan; 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan! 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
2 
Hoor de zee, hoor de wind, 
hoor de regen als hij zingt, 
druppels ontelbaar in de oceaan; 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan! 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
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3 
Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar zweven af en aan; 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan! 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
4 
Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit, 
mensen ontelbaar, overal vandaan; 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan! 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
Zie ik de zon, de sterren en de maan; 
wat een wonder dat ik mag bestaan! 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
HEMELHOOG 654  
1    
O Heer, mijn God,  
wanneer ik in verwond’ring 
de wereld zie die U hebt voortgebracht. 
het sterrenlicht,  
het rollen van de donder, 
heel dit heelal,  
dat vol is van uw kracht. 
Refrein: 
Dan zingt mijn ziel  
tot U, o Heer mijn God: 
Hoe groot zijt Gij,  
hoe groot zijt Gij. 
Dan zingt mijn ziel  
tot U, o Heer mijn God: 
Hoe groot zijt Gij,  
hoe groot zijt Gij! 
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2    
Als ik bedenk  
dat Jezus zonder klagen 
tot in de dood  
gegaan is als een am, 
sta ik verbaasd  
dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis  
mijn zonde op zich nam.  
Refrein 
3    
Als Christus komt  
met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis,  
hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding  
voor Hem buigen, 
en zingt mijn ziel:  
o Heer, hoe groot zijt Gij.  
Refrein 
 
Hemelhoog 391: 
1 
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! 
2 
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. 
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Refrein 
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. 
 
HEMELHOOG 627  
1 
  Abba, Vader, U alleen, 
  U behoor ik toe. 
  U alleen doorgrondt mijn hart, 
  U behoort het toe. 
  Laat mijn hart steeds vurig zijn. 
  U laat nooit alleen. 
  Abba, Vader, U alleen, 
  U behoor ik toe. 
2 
  Abba, vader, laat mij zijn, 
  slechts voor u alleen. 
  Dat mijn wil voor eeuwig zij 
  d'uwe en anders geen. 
  Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
  Laat mij nimmer gaan. 
  Abba, Vader, laat mij zijn, 
  slechts van U alleen. 
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GEZANG 304 
1 
  God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
  Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
  Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
  laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
  en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
  volvoert zijn hand. 
2 
  De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 
  zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
  een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
  blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
  de adem zijner lippen overmant 
  de tegenstand. 
 
 


