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Maandliederen onderbouw 2018-2019 
 
September 
Ik Ben De Weg, ? 
Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld 
(Johannes 14:4-6) 
 
Ik ben de weg 
En de waarheid 
En het leven 
Kom tot de Vader 
Kom door Mij 
Ik ben de weg 
En de waarheid 
En het leven 
Kom tot de Vader 
Kom door Mij 
 
Kan ik die weg gaan 
Kan ik die waarheid leren 
Kan ik daar leven 
In 't verre Vaderland 
 
Ja dat kan want 
Ik ben de weg  
En de waarheid 
En het leven 
Kom tot de Vader 
Kom door Mij 
Ik ben de weg 
En de waarheid  
En het leven 
Kom tot de Vader 
Kom door Mij 
 
Soms is de weg lang 
Soms is de waarheid moeilijk 
Geef mij Uw leven 
Geef mij Uw Vaderhand 
 
Ja dat kan want 
Ik ben de weg 
En de waarheid 
En het leven 
Kom tot de Vader 
Kom door Mij 
Ik ben de weg 
En de waarheid 
En het leven 
Kom tot de Vader 
Kom door Mij 
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Oktober 
De here zegent jou, OTHN 485 
De here zegent jou, en hij beschermt jou. 
Hij schijnt zijn licht over jouw leven. 
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn. 
Hij zal zijn leven voor je geven. 
 
De here zegent u, en hij beschermt u. 
Hij schijnt zijn licht over uw leven. 
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn. 
Hij zal zijn leven voor u geven. 
 
 
November 
 Voor alle goede gaven Heer, OTHN 554 
1. Voor al uw goede gaven ,Heer, zij u de dank en eer. 
2. Wij danken u voor dagelijks brood, kracht en gezondheid Heer. 
3. Halleluja, halleluja, halleluja, amen. 
 
 
December 
Hij heeft de hele wereld, OTHN 509 
 
Hij heeft de hele wereld in Zijn hand, 
de hele wereld in Zijn hand. 
 
Hij heeft de kleine kinderen in Zijn hand, 
de hele wereld in Zijn hand. 
 
Broeder, roei de bood aan land, alleluja. 
Zuster help hem aan de kant, alleluja. 
 
Hij heeft jou en mij, broeder, in Zijn hand, 
de hele wereld in Zijn hand. 
 
Hij heeft alle mensen in Zijn hand, 
de hele wereld in Zijn hand. 
 
Het water is diep en het water is breed, alleluja. 
Vaar met ons mee en vergeet je leed, alleluja. 
 
Hij heeft de hele wereld in Zijn hand, 
de hele wereld in Zijn hand. 
 
 
Januari 
Laat Zo Je Licht Maar Schijnen, OTHN 538 
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld 
 
Laat zo je licht maar schijnen 
Bij alles wat je doet 
Zodat de mensen zeggen 
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God is goed 
 
God is liefde, God is 
God is goed 
 
Laat zo je licht maar schijnen 
Bij alles wat je doet 
Zodat de mensen zeggen 
God is goed 
 
 
Februari 
Het water steeg wel hoog, OTHN 451 
 
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. 
 
 
Maart 
Ik Zag Een Kuikentje, OTHN 522 
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld 
 
Ik zag een kuikentje 
Dat bij zijn moeder zat 
Onder haar vleugels 
Waar het veilig zat 
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Tegen regen, tegen zonneschijn 
Heer, zo wil ik bij U zijn 
 
In de schaduw van Uw vleugels 
Wil ik schuilen, wil ik schuilen 
In de schaduw van uw vleugels 
Wil ik schuilen, o Heer 
 
U bent mijn toevlucht 
U bent mijn sterkte 
U bent mijn schuilplaats 
U o Heer 
 
In de schaduw van Uw vleugels 
Wil ik schuilen, wil ik schuilen 
In de schaduw van Uw vleugels 
Wil ik schuilen, o Heer 
 
Ik zag een kuikentje 
Dat bij zijn moeder zat 
Onder haar vleugels 
Waar het veilig zat 
Zoals dat kuikentje 
Klein en teer 
Wil ik schuilen, o Heer 
 
 
April 
Breng dank aan de eeuwige, OTHN 298 
Breng dank aan de eeuwige 
Breng dank aan de Eeuwige, 
breng dank aan de Heilige, 
breng dank aan onze Vader 
die ons Jezus zond. (2x) 
 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
zegt de arme: ik ben rijk, 
om wat de Here heeft gedaan voor ons. (2x) 
Breng dank. 
 
 
Mei 
Zie De Zon, OTHN 564 
Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld 
(Psalm 8) 
 
Zie de zon 
Zie de maan 
Zie de sterren in hun baan 
Sterren ontelbaar Overal vandaan 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
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Hoor de zee 
Hoor de wind 
Hoor de regen als hij zingt 
Druppels ontelbaar in de oceaan 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 
Ruik een bloem 
Ruik een vrucht 
Ruik de geuren in de lucht 
Geuren ontelbaar zweven af en aan 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 
Voel je hart  
Voel je huid 
Voel je adem als je fluit 
Mensen ontelbaar overal vandaan 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 
Zie ik de zon de sterren en de maan 
Wat een wonder dat ik mag bestaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 
 
Juni 
Dit is de dag, OTHN 148 
 
Dit is de dag, (2x) 
die de Heer ons geeft. (2x) 
Weest daarom blij (2x) 
en zingt verheugd. (2x) 
 
Dit is de dag die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij en zingt verheugd. 
Dit is de dag, dit is de dag, 
die de Heer ons geeft. 
 
 
Juli 
Dank U wel, OTHN 483 
 
Dank U wel voor de sterren en de maan 
dank U wel voor het groeien van het graan 
dank U wel voor de dieren in de wei 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 
 
Dank U wel voor de bloemen in het gras 
dank U wel voor de vissen in de plas 
dank U wel voor de bossen en de hei 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 
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Dank U wel voor de wolken en de wind 
dank U wel voor elk mens, voor ieder kind 
dank U wel want U bent zo heel dichtbij 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 
 
 
 
 
 
 


