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1. Sela - 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. 
 
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. 
 
2x 
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! 
 
2x 
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. 
 



2. Sela - In deze stilte 
2x 
Geef ons uw vrede, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
 
2x 
Geef ons uw vreugde, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
 
2x 
Geef ons uw zegen, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
 
 

3. Sela - Lof, aanbidding 
Heren 
U schiep zon en maan en sterrenpracht, 
Vader, u bent het geheim, van het leven 
alles toont uw macht. 
U bent alles wat mijn hart verlangt, 
U bezielt mij, Heer u houdt, heel mijn leven veilig 
in uw sterke hand. 
 
Dames 
U schiep zon en maan en sterrenpracht, 
Vader, u bent het geheim, van het leven 
alles toont uw macht. 
Dames & Heren 
U bent alles wat mijn hart verlangt, 
U bezielt mij, Heer u houdt, heel mijn leven veilig 
in uw sterke hand. 
 
2x 
Lof, aanbidding, alle dank in mij, 
stroomt over uit mijn hart, U maakt mij blij. 
Van uw liefde zal ik blijven zingen, ik prijs uw naam! 
 
U geeft regen, zon en overvloed, 
Vader U bent het geheim, 
van het leven dat U bloeien doet. 
U doorgrondt mij en U houdt van mij, 
wat een wonder Heer, U bent: 
heilig, hoogverheven maar ook heel dichtbij 
 
2x 
Lof, aanbidding, alle dank in mij, 
stroomt over uit mijn hart, U maakt mij blij. 
Van uw liefde zal ik blijven zingen, ik prijs uw naam! 
 
3x 



Heilig, is de Heer almachtig, 
Waardig, waardig is zijn naam. 
 
2x 
Lof, aanbidding, alle dank in mij, 
stroomt over uit mijn hart, U maakt mij blij. 
Van uw liefde zal ik blijven zingen, ik prijs uw naam! 
 

4. Opw. 347 – Ik geloof in God de Vader 
Ik geloof in God de Vader 
Schepper, die de schepping draagt. 
In Zijn Zoon, in Christus Jezus 
die, geboren uit een maagd, 
aan het kruis de wereld redde 
onze zonden op zich nam. 
Opgestaan en opgevaren 
troont Hij aan Gods rechterhand. 
 
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. 
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. 
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. 
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. 
Naam aller Namen, naam aller Namen. 
 
Ik geloof in God de Trooster, 
gaven van de Heil’ge Geest, 
die Gods Woord aan ons bevestigd, 
gaat en predikt en geneest. 
Als Hij komt met macht en luister 
zal de mensheid voor Hem staan. 
Dan zal elke knie zich buigen, 
elke tong belijdt Zijn Naam 
 
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. 
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. 
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. 
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. 
Naam aller Namen, naam aller Namen. 
Naam aller Namen. 
 

5. Weerklank 119 – Psalm 119 
Welzalig wie de rechte wegen gaan, 
wie in de regels van Gods wijsheid treden. 
Zalig wie zijn getuigenis verstaan, –   
van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 
De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 
 
Waarmee bewaart de jeugd haar bloem haar eer, 



hoe vindt de  mens reeds vroeg de rechte paden? 
Hij houdt zijn leven onbesmet, wanneer – 
hij  zich door God en zijn gebod laat raden. 
Ik zoek U met mijn ganse hart, o Heer, 
leid mij niet af ter zijde en ten kwaden. 
 
Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt. 
Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde. 
Open mijn oog, zodat het helder ziet, 
dat ik de wond’ren van uw wet ontware. 
O Heer, verberg mij uw geboden niet: 
ik ben een gast en vreemdeling op aarde. 
 

6. Amy Grant – Thy Word 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. 
 
When I feel afraid , think I've lost my way, 
still you're there right beside me. 
Nothing will I fear as long as you are near. 
Please be with me to the end. 
 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path 
 
I will not forget Your love for me and yet 
my heart forever is wandering. 
Jesus be my guide and hold me to your side, 
and I will love you to the end. 
 
Nothing will I fear as long as you are near. 
Please be near me to the end. 
 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path, 
and a light unto my path. 
You're the light unto my path. 
 

7. Opw. 564 – De Wedloop 
Ik loop de wedloop die voor mij ligt, 
door een wolk van getuigen omgeven. 
Met mijn ogen alleen op Jezus gericht, 
in de wedloop van het leven. 
 
Hij is mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid. 
Hij wijst mij de weg die ik moet gaan. 
Hij is mijn rots en geeft standvastigheid; 
Jezus is het doel van mijn bestaan. 
 



Hij geeft volharding om door te gaan 
in de strijd die het leven ons kan geven. 
Hij heeft zelf ook de pijn en moeite doorstaan 
in de wedloop van het leven. 
 
Hij is mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid. 
Hij wijst mij de weg die ik moet gaan. 
Hij is mijn rots en geeft standvastigheid; 
Jezus is het doel van mijn bestaan. 
 
En ik weet dat Hij gestorven is, 
aan het kruis om mijn zonde te vergeven. 
Dit geloof is mijn getuigenis 
in de wedloop van het leven. 
 
U bent mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid. 
U wijst mij de weg die ik moet gaan. 
U bent mijn rots en geeft standvastigheid; 
Ja, U bent het doel van mijn bestaan. 
Ja, U bent het doel van mijn bestaan. 
 

8. Sela – 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! 
 
2x 
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. 



Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
 


