
Liederen woensdag 3 juni 

Ere zij aan God de Vader 

Ere zij aan God, de Vader, 
Ere zij aan God, de Zoon, 
Eer de heil'ge Geest, de Trooster, 
De Drie-een'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
De Drie-een'ge in zijn troon. 

Ere zij aan Hem, wiens liefde 
Ons van alle smet bevrijdt, 
Eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
Koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
Ere zij het Lam gewijd. 

Ere zij de Heer der eng'len, 
Ere zij de Heer der kerk, 
Ere aan de Heer der volken; 
Aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
Looft de Koning, heel zijn kerk. 

Halleluja, lof, aanbidding 
Brengen eng'len U ter eer 
Heerlijkheid en kracht en machten 
Legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
Lof zij U, der heren Heer! 
  



Wat hou ik van Uw huis 
 
Wat hou ik van Uw huis 

Heer van de hemelse legers. 

Ik kan zo sterk verlangen naar 

De binnenpleinen van de Heer. 

Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, 

Zo'n blijvende schreeuw om de Levende God. 

Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
Bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
Zo'n blijvende kans om te zingen voor U. 

Gelukkig wie naar U 
Vol van verlangen op weg zijn, 
Zelfs in het dorre bomendal 
Zien zij een bron en regenval, 
Gaan zij van zegen tot zegen, 
Naar God die verschijnt in Zijn heilige stad. 

Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dicht bij U 
Dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
Dan binnen te zijn in een duistere tent. 

De Heer beveiligt ons, 
Eer en geluk zal Hij geven 
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd 
Aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de Hemelse legers, 
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 

Wat hou ik van Uw huis! 

  



Lopen op het water 

 
U leert me lopen op het water 

De oceaan is weids en diep 

U vraagt me alles los te laten 

Daar vind ik U en ik twijfel niet 

En als de golven overslaan 
Dan blijf ik hopen op uw Naam 
Mijn ziel vindt rust 
Want in de storm bent U dichtbij 
Ik ben van U en U van mij 

De diepste zee is vol genade 
Uw sterke hand, die houdt mij vast 
En als mijn voeten zouden falen 
Dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand 

En als de golven overslaan 
Dan blijf ik hopen op uw Naam 
Mijn ziel vindt rust 
Want in de storm bent U dichtbij 
Ik ben van U en U van mij 

Geest van God, leer mij te gaan over de golven 
In vertrouwen U te volgen 
Te gaan waar U mij heen leidt 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen 
Ik vertrouw op Uw genade 
Want ik ben in Uw nabijheid 

Geest van God, leer mij te gaan over de golven 
In vertrouwen U te volgen 
Te gaan waar U mij heen leidt 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen 
Ik vertrouw op Uw genade 
Want ik ben in Uw nabijheid 

En als de golven overslaan 
Dan blijf ik hopen op uw Naam 
Mijn ziel vindt rust 
Want in de storm bent U dichtbij 
Ik ben van U en U van mij 
  



Vaders huis (aangevraagd door Carmen Koster) 
 
Het vuur in mij is uitgedoofd 
En ik mis U dag na dag 
Heeft U mij niet zelf beloofd 
Dat ik bij U schuilen mag 
Waarom zou ik angstig zijn 
Als het leven mij benauwd 
In de storm bent U, O God 
Vaste rots van mijn behoud 
één ding vraag ik van U Heer 
Waar mijn ziel zo naar verlangt 
Is thuisgekomen in Uw Huis 
Rustend aan Uw Vaderhart 2x 
Dwars door alle moeite heen 
Alle onrust diep in mij 
Laat U mij Uw liefde zien 
En bent U in de nood dichtbij 
één ding vraag ik van U Heer 
Waar mijn ziel zo naar verlangt 
Is thuisgekomen in Uw Huis 
Rustend aan Uw Vaderhart 2x 
Al verlaat mijn vader mij 
Laat mijn moeder mij alleen 
Liefdevol neemt U mij aan 
En slaat Uw handen om mij heen 
één ding vraag ik van U Heer 
Waar mijn ziel zo naar verlangt 
Is thuisgekomen in Uw Huis 
Rustend aan Uw Vaderhart 2x 

  



Op die dag 
 
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus 
Eenmaal heelt U iedere wond 
Heel de oude wereld verdwijnt 
De pijn voorbij 

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus 
Eenmaal zal het duidelijk zijn 
Alle zorg en wanhoop verdwijnt 
De angst voorbij 

Op die dag, in de hemel 
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn 
Dan zijn wij bij Jezus 
En klinkt het overwinningslied 

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus 
Kan genade heerlijker zijn 
En U maakt ons anders en nieuw 
Op die dag 

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus 
Eenmaal is het vechten voorbij 
Dan zien we uw macht en uw pracht 
Op die dag 

Op die dag, in de hemel 
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn 
Dan zijn wij bij Jezus 
En klinkt het overwinningslied 

Op die dag, in de hemel 
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn 
Dan zijn wij bij Jezus 
En klinkt het overwinningslied 

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus 
Kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw 
Ja, U maakt ons anders en nieuw 
U maakt ons anders en nieuw 
Op die dag 

Op die dag, in de hemel 
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn 
Dan zijn wij bij Jezus 
En klinkt het overwinningslied 

  



Psalm 16 (aangevraagd door Lina Rijksen) 
 
Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig; 
ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen: 
ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig 
 
De mensen hebben andere idolen 
en wringen zich voor hen in honderd bochten, 
maar ik zal dat nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen. 
 
Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker: 
u hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij. 
U houdt mijn hele leven in uw handen 
en ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd. 
 
De hele nacht lig ik aan God te denken; 
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust. 
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding: 
ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand. 
 
Want u zult mij niet zomaar laten sterven; 
ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los. 
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken: 
heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn. 

  



Heer, U doorgrondt en kent mij 

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

Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
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. 

 

 

 

  



Gebed om zegen 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 

Vader, maak mij tot een zegen; 
Ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
Als de Bron van leven, 
Die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 

Vader, maak ons tot een zegen; 
Hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
Om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
Zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 
  

 
 


