
Maandliederen 2017-2018 
ONDERBOUW 
 
SEPTEMBER 
 
Zing, zing, zingen maakt blij, OTHO 464 
Zing, zing, zingen maakt blij.  
Zingen van Jezus, vrolijk en blij. 
Zing, zing, zingen maakt blij. 

Zingen van Jezus vrolijk en blij.  
 
Ben je alleen en heb je verdriet, 
lijkt het soms net of niemand je ziet, 
kijk dan omhoog, de hemel is blauw.  
Weet je dat God zijn Zoon gaf voor jou?! 
 
Zing, zing, zingen maakt blij.  
Zingen van Jezus, vrolijk en blij. 
Zing, zing, zingen maakt blij.  

Zingen van Jezus vrolijk en blij.  
 
Zing maar in huis, op school en op straat 

en je zult zien hoe goed alles gaat.  
Wees maar niet bang, want Jezus belooft: 
Ik ben bij jou als jij maar gelooft. 
 
Zing, zing, zingen maakt blij. 
Zingen van Jezus, vrolijk en blij. 
Zing, zing, zingen maakt blij. 

Zingen van Jezus vrolijk en blij.  
 
 
 
 
 
OKTOBER 
 
Wees Niet Bang, OTHO 456 
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld 
(Jesaja 43) 
 
Wees niet bang, wees niet bang 
Ik roep je bij je naam 
Wees niet bang, wees niet bang 
Van nu af gaan we samen 
En al zou je door het vuur gaan 
je brandt je daar niet aan 
Ik ben bij je, Ik ben bij je 
Om mee te gaan 
Ik ben bij je, Ik ben bij je 
 
 

 
Wees niet bang, wees niet bang 
Ik roep je bij je naam 
Wees niet bang, wees niet bang 
Van nu af gaan we samen 
En al ga je door rivieren 
Ze spoelen ze jou niet weg 
Ik ben bij je, Ik ben bij je 
Heel de weg 
Ik ben bij je, Ik ben bij je 
 
Wees niet bang, wees niet bang 
Ik roep je bij je naam 
Wees niet bang, wees niet bang 
Van nu af gaan we samen 
En als de anderen je plagen 
Misschien de hele klas 
Ik ben bij je, Ik ben bij je 
Ik hou je vast 
Ik ben bij je, Ik ben bij je 
Om mee te gaan 
Ik ben bij je, Ik ben bij je 
Voortaan 
 
 
 
 
NOVEMBER 
 
Op Het Puntje Van M’n Stoel, OTHO 426 
Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld 
(Romeinen 8:18-24 en 2 Petrus 3:13) 
 
Ik zit op het puntje van m'n stoel 
Het is zo spannend 
En ik ga op m'n tenen staan 
Ik ben verlangend 
Naar die ene grote dag 
Dat ik Hem ontmoeten mag 
O o o het is zo spannend 
 
Een hele nieuwe hemel 
Een hele nieuwe tijd 
Een hele nieuwe aarde 
Vol gerechtigheid 
 
En dat is 
Vrede voor de mensen 
Een wereld zonder grenzen 
Voor iedereen te eten 
En niemand wordt vergeten 
Vlaggen in de boom 
Shalom shalom 
 



Ik zit op het puntje van m'n stoel 
In 't rond te speuren 
En ik ga op m'n tenen staan 
Het gaat gebeuren 
Dat de wereld nieuw zal zijn 
Zonder ziekte zonder pijn 
O o o het gaat gebeuren 
 
Een hele nieuwe hemel 
Een hele nieuwe tijd 
Een hele nieuwe aarde 
Vol gerechtigheid 
 
Ik zit op 't puntje van m'n stoel... 
 
 
 
 
 
 
DECEMBER 
 
Dank U voor de wond'ren, OTHO 393 
Dank U voor de wond'ren die gebeuren. 
Dank U voor de bloemen in het veld. 
Dank U dat Uw schepping vol met kleuren 
van Uw liefde voor een mens vertelt. 
 
Refrein: 
     Dank, dank, dank o Heer. 
     U blijft altijd bij ons Heer. 
     Amen, amen, amen. 
 
Dank U voor die duizend mooie dingen; 
Dank U voor Uw liefde elke dag. 
Dank U dat als zorgen mij omringen 
ik eenvoudig bij U komen mag. 
Refrein. 
 
Dank U voor het zonlicht in de straten; 
Dank U voor de sterren in de nacht. 
Dank U dat als vrienden mij verlaten 
U vanuit de hemel naar mij lacht. 
Refrein. 
 
Dank U voor het wonder in mijn leven; 
Dank U voor Uw Geest en voor Uw kracht. 
Dank U dat U alles hebt gegeven, 
dat U alles voor mij hebt volbracht. 
 
 
 
 
 

Januari 
 
Heer, U kent mij als geen ander, OTHO 409 
Heer, U kent mij als geen ander 
U weet of ik zit of sta 
en U kent ook mijn gedachten 
voordat ik iets zeggen ga 
dat U mij zo heel goed kent Heer 
daar snap ik dus echt niks van 
t’ Is een wonder boven wonder 
dat ik niet begrijpen kan 
 
want U bent altijd bij mij 
en altijd om mij heen 
U legt uw handen op mij 
en laat mij nooit alleen (2x) 
 
ook al zou ik naar het westen 
of het verre oosten gaan 
overal zult U mij leiden 
U zult altijd naast mij staan 
en U maakte heel mijn lichaam 
telde ook nog al mijn haar 
nee, dit kan ik ook niet vatten 
het is mij te wonderbaar 
 
want U bent altijd…. (2x) 
 
 
 
 
 
 
FEBRUARI 
 
Ik kijk omhoog naar de bergen, OTHO 421 
Tekst en muziek: Elly Zuiderveld-Nieman 
(Psalm 121) 
 
Ik kijk omhoog naar de bergen 
Wie zal mij helpen steeds weer 
Dat is mijn Schepper mijn beschermer 
Mijn hulp is van de Heer 
 
Hoog als de bergen 
Diep als het meer 
Is mijn beschermer 
Jezus mijn Heer 
 
Want jouw bewaarder zal niet slapen 
Waar jij ook gaat 
Hij zal je voeten bewaren 
Voor alle kwaad 
 



MAART 
 
U weet wat ik denk, OTHO 447 
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld 
 
U weet wat ik denk 
U weet wat ik voel 
U weet wat ik zeg 
U weet wat ik bedoel 
Er is niets voor U verborgen 
U kent mij door en door 
Zie in mijn hart en leidt mij 
In het rechte spoor 
 
U ziet hoe ik lig 
U ziet waar ik ga 
U ziet of ik zit 
U ziet wanneer ik sta 
Er is niets voor U verborgen 
U kent mij door en door 
Zie in mijn hart en leidt mij 
In het rechte spoor 
 
U helpt als ik val 
U troost als ik huil 
U droogt al mijn tranen 
Wanneer ik bij u schuil 
Er is niets voor U verborgen 
U kent mij door en door 
Zie in mijn hart en leidt mij 
In het rechte spoor 
 
 
APRIL 
 
Zoals Klei In De Hand Van De Pottenbakker, 
OTHO 466 
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld 
 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker 
Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker 
Zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer 
 
Kneed mij, Here God 
Ook als het soms wel eens pijn doet 
Kneed mij, Here God 
U weet precies hoe ik zijn moet 
 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker 
Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker 
Zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer 
 

Kneed mij, Here God 
'k Wil mij opnieuw aan U geven 
Kneed mij, Here God 
U maakt iets moois van mijn leven 
 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker 
Zo ben ik in Uw handen, O Heer 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker 
Zo maakt U mij een vat tot Uw eer. 
 
 
 
MEI 
 
Vul mij met uw Geest, OTHO 361 
Vul mij met uw Geest, 
geef mij uw kracht. 
Vul mij met uw Geest, 
Heer Jezus, kom, ik wacht. 
 
Vul mij met uw Geest, 
Heer maak mij rein. 
Vul mij met uw Geest, 
'k wil uw discipel zijn. 
 
Vul mij met uw Geest, 
ik buig voor U. 
Vul mij met uw Geest, 
Heer Jezus, doe het nu. 
 
Dank U voor uw Geest, 
U bent de Heer. 
Dank U voor uw Geest. 
'k wil leven tot uw eer. 
 
 
JUNI 
 
Ik ben nooit alleen, OTHO 417 
Ik ben nooit alleen, 
nooit alleen, 
want Hij is bij mij. 
Ik ben nooit alleen, 
want Jezus woont in mijn hart. 
 
Je - e - e - zus 
Je - zus 
Hij is bij mij 
Je - e - e - zus 
Jezus woont in mijn hart 
  


