
Liederen woensdag 1 juli 2020 

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 zicht 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. 

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! 

 

 

 

 
  



Zie onze God (aangevraagd door Eelke Stoker) 

Wie omvat de zeeën met zijn hand 
Wie gaf vorm aan elke korrel zand 
Koninkrijken beven voor zijn stem 
Heel de schepping juicht tot eer van hem 

Zie onze God 
Hij zit op zijn troon 
Laten wij Hem eren 
Zie onze Heer 
Niemand is als Hij 
Laten wij hem eren 
Als Heer 

Wie vertelde Hem wat wijsheid is 
Wie weerlegt Hem die de waarheid is 
Wie verbeterd Hem die alles weet 
Wie doorgrondt de daden die Hij deed 

Zie onze God 
Hij zit op zijn troon 
Laten wij Hem eren 
Zie onze Heer 
Niemand is als Hij 
Laten wij hem eren 
Als Heer 

Wie verdroeg de spijkers door zijn vlees 
Wie versloeg het graf toen Hij verees 
Dood en zonde zijn tenietgedaan 
Jezus, Redder, Hij is opgestaan 

Zie onze God 
Hij zit op zijn troon 
Laten wij Hem eren 
Zie onze Heer 
Niemand is als Hij 
Laten wij hem eren 
Als Heer 

God, U troont voor eeuwig (Vul de aarde voor altijd) 
God, U troont voor eeuwig (Met uw recht en heerlijkheid) 
God, U troont voor eeuwig (Vul de aarde voor altijd) 
God, U troont voor eeuwig (Met uw recht en heerlijkheid) 

God, U troont voor eeuwig (Vul de aarde voor altijd) 
God, U troont voor eeuwig (Met uw recht en heerlijkheid) 
God, U troont voor eeuwig (Vul de aarde voor altijd) 
God, U troont voor eeuwig (Met uw recht en heerlijkheid) 

Zie onze God 
Hij zit op zijn troon 
Laten wij Hem eren 
Zie onze Heer 
Niemand is als Hij 
Laten wij hem eren 

Zie onze God 
Hij zit op zijn troon 
Laten wij Hem eren 
Zie onze Heer 
Niemand is als Hij 
Laten wij hem eren 
Als Heer 

 



You say (aangevraagd door Marlies van den Bergh) 

I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough 

Every single lie that tells me I will never measure up 

Am I more than just the sum of every high and every low? 
Remind me once again just who I am, because I need to know, ooh oh 

You say I am loved when I can't feel a thing 

You say I am strong when I think I am weak 

And You say I am held when I am falling short 

And when I don't belong, oh, You say I am Yours 

And I believe (I), oh, I believe (I) 

What You say of me (I) 

I believe 

The only thing that matters now is everything You think of me 
In You I find my worth, in You I find my identity, ooh oh 

You say I am loved when I can't feel a thing 

You say I am strong when I think I am weak 

And You say I am held when I am falling short 

When I don't belong, oh, You say I am Yours 

And I believe (I), oh, I believe (I) 

What You say of me (I) 

Oh, I believe 

Taking all I have and now I'm layin' it at Your feet 

You'll have every failure God, You'll have every victory, ooh oh 

You say I am loved when I can't feel a thing 

You say I am strong when I think I am weak 

You say I am held when I am falling short 

When I don't belong, oh, You say I am Yours 

And I believe (I), oh, I believe (I) 

What You say of me (I) 
I believe 

Oh, I believe (I), yes, I believe (I) 

What You say of me (I) 

I believe (oh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onze schuilplaats is God (aangevraagd door Yvonne Donken) 
 

Er is hoop die groter dan de dood is 

Er is leven sterker dan het sterven 

Er is licht dat niemand ooit kan doven 

Er is liefde die nooit teleur zal stellen 

Er is vrede ver voorbij de onrust 

Er is blijdschap dieper dan de tranen 

Er is sterkte zelfs in onze zwakte 

Er is trouw die ons niet zou verlaten 

Onze hulp en onze verwachting 

Is in U voor eeuwig 

Dus richten wij onze harten naar boven 

Vertrouwen wij op de God die wij loven 

Niemand die ons uit Uw handen kan roven 

Een machtige rots, onze schuilplaats is God 

Er is troost die sterker dan de pijn is 

Er is vreugde groter dan ons lijden 

Er is antwoord midden in de twijfel 
Overwinning dwars door al ons strijden 

Onze hulp en onze verwachting 

Is in U voor eeuwig 

Dus richten wij onze harten naar boven 

Vertrouwen wij op de God die wij loven 

Niemand die ons uit Uw handen kan roven 

Een machtige rots, onze schuilplaats is God 

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen 

En alle tranen voor altijd zal drogen 

Is het Uw Geest die ons helpt te geloven: 
Een machtige Rots, onze schuilplaats is God 

Onze hulp, Jezus bent U 

Onze hulp en onze verwachting is in U 

Onze hulp en onze verwachting is in U 
Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig 

Dus richten wij onze harten naar boven 

Vertrouwen wij op de God die wij loven 

Niemand die ons uit Uw handen kan roven 

Een machtige rots, onze schuilplaats is God 

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen 

En alle tranen voor altijd zal drogen 

Is het Uw Geest die ons helpt te geloven: 

Een machtige rots, onze schuilplaats is God 
 

 

 

 

 



Witter dan sneeuw 

Was mij witter dan sneeuw, 

Was mij schoon van mijn schuld. 

Zie mijn offer, Heer: mijn berouw. 

Wees genadig, o God, 

Heb met mij toch geduld. 

Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw. 

 

Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht. 

Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 

Was mij witter dan sneeuw, 

Laat mij rein voor U staan. 

Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 

 

Was mij witter dan sneeuw, 

Maak mij sterk door Uw Geest. 

Schep een zuiver hart diep in mij. 

Laat mij dicht bij U zijn, 

U alleen, Heer, geneest. 

Van mijn zonde en schuld, spreek mij vrij. 

 

Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht. 

Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 

Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht. 

Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 

 

Was mij witter dan sneeuw, 

Laat mij rein voor U staan. 

Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 

Laat mij weer juichen. 

Laat mij weer dansen. 

Laat mij weer leven. 

Laat mij weer juichen, weer dansen, weer leven. 

Was mij witter dan sneeuw, 

Laat mij rein voor U staan. 

Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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! 
 

  



Hoopvolle toekomst (aangevraagd door Vincent Stoker) 

We stonden aan de kant, maar U liet ons niet staan 

In uw liefde bent U ons niet voorbijgegaan 

U vroeg ons met U mee en riep ons naam voor naam 

In uw liefde durfde U de toekomst met ons aan 

 

Alle eer aan God die ons zijn vertrouwen geeft 

Hij is het die ons een hoopvolle toekomst geeft 

Prijs God, prijs God! 

 

Uw plan met ons staat vast, U twijfelt geen moment 

In uw liefde koestert U de plannen die U hebt 

We kunnen soms zo druk en ongeduldig zijn 

In uw liefde geeft U ons alles op zijn tijd 

 

Bridge: 

 

U loopt niet weg, U doet geen kwaad, 

God die niemand achterlaat 

U gaat voor en U voorziet, 

Vader God U twijfelt niet 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



De Zegen (aangevraagd door Adriënne Mijderwijk)  

De Heer zegent 
Beschermt jou 
Zijn nabijheid geeft Hij 
Genadig is Hij 
De Heer richt Zijn 
Oog op jou 
En geeft vrede 

Amen, amen, amen 
Amen, amen, amen 

Laat Zijn goedheid op jou stralen 
Meer dan duizend generaties 
Jouw familie en jouw kind’ren 
En hun kind’ren, en hun kind’ren 

Zijn nabijheid, gaat voor jou uit 
En komt na jou en is naast jou 
En rondom jou, binnenin jou 
Hij is met jou, Hij is met jou 

In de ochtend, in de avond 
In jouw komen en jouw weg gaan 
In jouw huilen, in jouw lachen 
Hij is voor jou, Hij is voor jou 

 

 

 

 


