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Maandliederen Onderbouw 2016‐2017 
 
September 2016 Het water steeg wel hoog WK 528 
Het water steeg wel hoog, 
maar wonder boven wonder 
ging Noach niet ten onder. 
De ark alleen bleef droog. 
De ark alleen bleef droog. 

 
De dieren gingen mee, 
de groten en de kleinen 
met Noach en de zijnen. 
De dieren twee aan twee. 
De dieren twee aan twee. 

 
Zij dreven maanden rond. 
Toen ging het water zakken, 
de duif vond groene takken, 
de ark liep aan de grond. 
De ark liep aan de grond. 

 
De aarde was er weer. 
En mens en dier mocht wonen 
onder de groene bomen, 
in vrede met de Heer. 
In vrede met de Heer. 

 
De regenboog staat hoog, 
als teken voor de volken, 
Gods woorden te vertolken: 
het land, het land blijft droog, 
het land, het land blijft droog. 

 
Oktober 2016 Tot zeven maal zeventig maal WK 549 
Tot zeven maal zeventig maal 
Vergeef ik een ander zijn schuld. 
Tot zeven maal zeventig maal; 
De Heer heeft met mij ook geduld. 



November 2016   Laat de kind’ren tot Mij komen WK 555 
Laat de kind'ren tot Mij komen, 
alle, alle kind'ren. 
Laat de kind'ren tot Mij komen, 
niemand mag ze hind'ren. 
Want de poorten van mijn rijk 
staan voor kind'ren open. 
Laat ze allen groot en klein 
bij Mij binnen lopen. 

 
Laat de mensen tot Mij komen 
over alle wegen. 
Laat de mensen tot Mij komen, 
houdt ze toch niet tegen! 
Want de poorten van mijn rijk 
gaan ook voor hen open. 
Als ze aan een kind gelijk 
bij Mij binnen lopen. 

 
December 2016   Alzo lief had God de wereld WK 564 
Alzo lief had God de wereld, 
alzo lief had God de wereld, 
de wereld, de wereld, 
God had de wereld lief. 

 
Dat Hij aan ons heeft gegeven, 
dat Hij aan ons heeft gegeven, 
gegeven, gegeven, 
Zijn eengeboren Zoon. 

 
Opdat een ieder die gelooft, 
opdat een ieder die gelooft, 
een ieder, een ieder, 
het eeuw'ge leven heeft. 

 
Januari 2017   Hoger dan de blauwe luchten WK 609 
Hoger dan de blauwe luchten 
en de sterretjes van goud, 
woont de Vader in de hemel 
die van alle kinderen houdt. 



Ook voor zieke kinderen zorgt Hij, 
kent hun tranen en hun pijn. 
Ja, voor groten en voor kleinen 
wil de Heer een helper zijn. 

 
Daarom vragen wij eerbiedig, 
vouwen wij de handjes saam, 
Heer die altijd naar ons luistert, 
neem nu ons gebedje aan. 
Amen 

 
Februari 2017 Je hoeft niet bang te zijn WK 611 
Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaat de storm tekeer. 
Leg maar gewoon je hand 
in die van onze Heer. 

 
Je hoeft niet bang te zijn 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur, 
rondom je leven zijn. 

 
Je hoeft niet bang te zijn 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 

 
Maart 2017 ‘k Stel mijn vertrouwen WK 615  
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God, 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: Hij is mij steeds nabij! 

 
April 2017 Als je gelooft in de Here Jezus OTH 389 
Als je gelooft in de Here Jezus 
Dan komt er vrede in je hart. 
Als je gelooft in de Here Jezus 
Dan komt er vrede in je hart. 
Vrede voor jou en iedereen 
En voor de wereld om ons heen. 
Vrede voor jou en iedereen 
En voor de wereld om ons heen. 



Mei 2017 Uw Woord is een lamp voor mijn voet WK 616 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
En een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
En een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp, 
Uw Woord is een licht, 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
En een licht op mijn pad. 

 
Juni 2017 Dank U voor deze nieuwe morgen WK 599 
Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor deze nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 

 
Dank U voor alle goede vrienden, 
dank U, o God voor al wat leeft. 
Dank U voor wat ik niet verdiende: 
dat U mij vergeeft. 

 
Dank U voor alle bloemengeuren, 
dank U voor ieder klein geluk. 
Dank U voor alle held’re kleuren, 
dank U voor muziek. 

 
Dank U voor hen die mij omringen, 
Dank U voor wat mij toebehoort. 
Dank U voor alle kleine dingen, 
Ieder vriend’lijk woord. 

 
Dank U dat U hebt willen spreken, 
dat U, U kent een ieders taal. 
Dank U dat U het brood wilt breken 
met ons allemaal. 

 
Dank U, uw liefde kent geen grenzen, 
dank U dat ik dit zeggen kan. 
Dank U, o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 



Maandliederen Bovenbouw 2016‐2017 
 

September 2016 Tienduizend redenen; Opwekking 733 
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. 

 
Refrein: 
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. 

 
Refrein 

 
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. 

 
Refrein 2x 
slot: Verheerlijk zijn heilige naam. (2x) 

 
Oktober 2016 Opwekking 687; Sela 
Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 

 
Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 

 
Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. 



Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan. 

 
Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 

 
November 2016 Wat hou ik van Uw huis; Opwekking 715 
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! 
 

December 2016 Wij trekken in een lange stoet, OTH 85; Sela 
Wij trekken in een lange stoet 
op weg naar Bethlehem, 
wij gaan uw koning tegemoet, 
o stad Jeruzalem! 
Gezegend die zijn komst begroet 
en knielen wil voor hem! 
Wij loven U, koning en Heer, koning 
en Heer, wij loven U, koning en Heer! 

 
Al bent U nu nog maar een kind, 
zo hulpeloos en klein, 
wij weten dat het rijk begint 
waarvan U Heer zult zijn, een 
rijk waarin de vrede wint  
van oorlog en van pijn. 
Wij loven U, koning en Heer, koning 
en Heer, wij loven U, koning en Heer! 

 
Al gaat de vijand in het rond, 

de koning van het kwaad. 
Al dreigt hij met zijn grote mond 
dat hij U eens verslaat, 
straks ligt hij dodelijk gewond 
wanneer zijn rijk vergaat. 
Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
wij loven U, koning en Heer! 

 
Wij gaan op weg naar Bethlehem, 
daar ligt Hij in een stal, 
die koning in Jeruzalem 
voor eeuwig wezen zal! 
Laat klinken dan met luider stem 
en blij bazuingeschal: 
wij loven U, koning en Heer, koning 
en Heer, wij loven U, koning en Heer! 



Januari 2017 Ik zal er zijn; Opwekking 770 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is 'Ik Ben' en 'Ik zal er zijn'. 

 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 
Refrein: 
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij; 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 

 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet, 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 
Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer: 
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

(Refrein) 

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 

Februari 2017 Heer, U bent mijn leven; OTH 150 
 Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt 
U woord is het pad, de weg waarop ik ga, 
zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 

 
‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, 
eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij, 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons, 
één met God de Vader en verenigd met uw volk. 



Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 

 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart, 
en niets in dit leven zal ons scheiden Heer. 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
en in uw vergeving leef ik nu. 

 
Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht, 
U, die via duizend wegen ons hier samenbracht 
en op duizend wegen zendt U ons weer uit 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 

 
Maart 2017 Stil, mijn ziel, wees stil; Opwekking 717 
Stil mijn ziel wees stil, 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds, 
Hij is er bij in je beproevingen en zorgen. 

 
God U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen. 
Vredevorst vernieuw 
een vaste geest binnen in mij, 
die rust in U alleen. 

 
Stil mijn ziel wees stil, 
en dwaal niet af, 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. 

God U bent mijn God... 

Stil mijn ziel wees stil, 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer. 
De zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 



God U bent mijn God...(2x) 
Ik rust in U alleen. 

 
April 2017 Jezus, Hij kwam om ons leven te geven; Opwekking 580 
Jezus, Hij kwam om ons leven te geven, 
daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. 
Hij gaf aan mij het eeuwige leven, 
door te sterven aan het kruis. 
Ik zie nu Zijn tranen en zie nu Zijn wonden. 
Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij. 
Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde. 
Prijs de Heer, nu ben ik vrij. 

 
Refrein: 
Ik ben zo dankbaar Heer, 
Voor wat U heeft gedaan 
En heel mijn hart aanbidt 
Uw heilige naam. 
En Heer ik houd van U, 
Want U hield eerst van mij. 
Uw liefde tilt mij op 
En maakt mij vrij. 

 
Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonde. 
Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood. 
Nu houdt de dood mij niet langer gebonden, 
Ook al was mijn zonde groot, 
want Hij is niet lang in het graf gebleven. 
De dood kon onmogelijk Gods liefde verslaan. 
Nu troont Hij als Koning en Heer van het leven. 
Heel de schepping roept Zijn naam. 

 
Refrein 2x 

 
Mei 2017 Als een hert dat verlangt naar water; Opwekking 281 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 



 
Juni 2017 Laat het huis gevuld zijn; Opwekking 623  

Laat het huis gevuld zijn met wierrook van aanbidding. 
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn Geest. 
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven. 
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur. 

 
Want ik wil komen met mijn Geest 
en doorwaaien heel het huis. 
Ik wil het maken tot een tempel waar ik woon. 
Laat mijn leven in je zijn. 
Ik maak je heilig, puur en rein. 
Ik laat het levend water stromen door je heen. 

 
Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen. 
Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw. 
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon Jezus. 
Laat het huis gereinigd zijn en schoon. 

 
Want U wilt komen met uw Geest 
en doorwaaien heel het huis. 
U wilt het maken tot een tempel waar U woont. 
Laat Uw leven in ons zijn. 
Maak ons heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen door ons heen. 

 
Heer wij roepen tot U: 
Kom opnieuw met Uw vuur. 
Wij verlangen naar echtheid 
en leg het diep in ons hart. 

 
Heer, wees welkom met uw Geest 
en doorwaai nu heel het huis 
kom en maak het tot een tempel waar U woont. 
Laat Uw leven in ons zijn. 
Maak ons heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen door ons heen. 
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