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MAANDLIEDEREN BOVENBOUW 
Groep 5 t/m 8 2019-2020 
 
 
September 
 
Psalm 145: Adem om van u te zingen OTHN 71 
Psalmen voor Nu 
God, ik adem om van U te zingen. 
Alle dagen zing ik dank op dank. 
Groter bent U dan in duizend levens 
een mens bevatten kan. 
 
Wat U doet gaat elke taal te boven, 
maar erover zwijgen wil ik niet. 
Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen, 
uw goedheid met dit lied. 
 
Hij vergeeft, Hij vergeeft, 
veegt weg wat wij verkeerd doen. 
In zijn liefde blijft Hij dichtbij, 
dicht bij al zijn mensen, 
dicht bij alles wat Hij leven gaf. 
 
 
Al wat adem kreeg, en levenskrachten, 
dankt het dat het U als koning kent. 
Laten alle landen van de aarde 
beseffen wie U bent. 
 
En als iemand valt, of door het leven 
kromgebogen wordt, dan helpt de Heer. 
Alle mensen die Hem kennen weten 
God is er altijd weer, steeds weer. 
 
Wat Hij doet, wat Hij doet, 

toont ons zijn grote liefde. 

Roep Hem, roep maar, Hij zal er zijn. 

Hij geeft antwoord, Hij beschermt je, 

pak zijn hand, dan val je niet. 

 

Van zijn liefde zal ik blijven zingen, 
alle dagen zing ik Hem mijn dank. 
God, ik adem om van U te zingen, 
ik zing mijn leven lang. 

Wat Hij doet, wat Hij doet, 
toont ons zijn grote liefde. 
Roep Hem, roep maar, Hij zal er zijn. 
Hij geeft antwoord, Hij beschermt je, 
pak zijn hand, dan val je niet. 
 
 
 
 

Oktober 
 
Onze Vader OTHN 542 
 
Onze Vader die in de hemelen zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
Op aarde zoals in de hemel 
 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
En vergeef ons onze schulden 
Gelijk ook wij aan anderen vergeven 
En leidt ons niet in verzoeking 
Maar verlos ons van de boze 
 
Want van U is het koninkrijk 
En de kracht en de heerlijkheid 
Tot in eeuwigheid 
In eeuwigheid 
Amen 
 
 
 
 
November 
 
IK ZAL ER ZIJN  OTHN 189 
 
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. 
  
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. 
  
‘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’. 
  
O 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. 
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December 
 
God zal met ons zijn OTHN 408 
 
God zal met u zijn, 
God is Immanuel, 
God zal met ons zijn, 
de God van Israël. 
 
God zal met ons zijn, 
God is Immanuel, 
God zal met ons zijn, 
de God van Israël. 
 
Ver weg van het Kindje, 
ver weg overal. 
Weet je dat die Koning bij ons blijven zal? 
Ver weg in het oosten, 
Waar wij gaan of staan, 
Hij zal bij ons blijven, 
Jezus is Zijn naam. 
Refr. 
 
God zal met ons zijn, 
God is Immanuel, 
God zal met ons zijn, 
de God van Israël. 
 
Jezus is de Koning, 
Hij is nu nog klein. 
Straks zal Hij de Redder 
van de wereld zijn. 
Ver weg in het oosten, 
Waar wij gaan of staan, 
Hij is onze Koning, 
Hij kent onze naam. 
Refr. 3x 
 
 
 
 
Januari 
 
GEEN ZORGEN (SELA) 
Iedereen die op God vertrouwt, 
weet: Hij zal voor ons zorgen. 
God voorziet elke dag opnieuw, 
houdt ons in zijn trouw geborgen. 
  
Dus blijf niet bezig met wat je niet krijgt, 
maar zoek naar God, zoek naar zijn koninkrijk. 
  
Vrede van de hoogste God 
beschermt je hart en jouw gedachten. 
Ook al kom je rust tekort, 
zijn shalom zal steeds voldoende zijn. 

  
Als Hij zelfs aan de bloemen denkt, 
zou Hij jou dan ooit vergeten? 
Niemand voegt door bezorgd te zijn, 
ooit een dag toe aan zijn leven. 
 
 
 
 
Februari 
 
Prijs Adonai OTHN 345 
Stichting Opwekking 
Wie is als Hij 
de Leeuw maar ook het Lam 
gezeten op de troon 
bergen buigen neer 
de zee verheft haar stem 
voor de allerhoogste Heer 
 
Prijs Adonai 
wanneer de zon opkomt 
totdat zij ondergaat 
Prijs Adonai 
alle naties van de aard 
alle heiligen aanbid Hem 
 
Wie is als Hij 
de Leeuw maar ook het Lam 
gezeten op de troon 
bergen buigen neer 
de zee verheft haar stem 
voor de allerhoogste Heer 
 
Prijs Adonai 
wanneer de zon opkomt 
totdat zij ondergaat 
Prijs Adonai 
alle naties van de aard 
alle heiligen aanbid Hem 
Prijs Adonai 

Prijs Adonai 

wanneer de zon opkomt 

totdat zij ondergaat 

Prijs Adonai 

alle naties van de aard 

alle heiligen aanbid Hem (prijs Adonai) 

Prijs Adonai (wanneer de zon opkomt) 
wanneer de zon opkomt 
totdat zij ondergaat (prijs Adonai) 
Prijs Adonai (oh yeaaaah) 
alle naties van de aard 
alle heiligen aanbid Hem 

Wie is als Hij? Niemand is als Hij. 
Prijs Adonai 
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Maart 
 
Als ik mijn ogen sluit OTHN 425 
 
Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha 
Dan lijkt het net of ik daar op die heuvel sta 
Ik zie het houten kruis, zie wat de mensen doen 
Dat Jezus sterven moet, want dat gebeurde toen 
 
Ik hoor opnieuw zijn stem die roept: het is 
volbracht 
En daarna wordt het stil, ‘tis donker als de nacht 
Toen stierf hij aan het kruis, toen was de pijn 
voorbij 
Oh, ik weet meer dan ooit, dat hij dit deed voor mij 
 
Ik doe mijn ogen dicht en vouw mijn handen stil 
Ik bid met heel mijn hart wat ik hem zeggen wil 
Heer aan dat houten kruis droeg u de straf voor mij 
Ik had nog nooit een vriend die zoveel hield van mij 
 
 
 
 
April 
 
Omdat  de Heer verrezen is OTHN 434 
Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld 
(Marcus 16 : 15) 
 
Omdat de Heer verrezen is 
Zingen wij in koor 
Heel de wereld door 
Omdat de Heer verrezen is 
Zingen wij in koor 
Tot de wereld hoort 
Dat de Heer verrezen is 
 
Refrein: 
Zeg het voort (zeg het voort) 
Zeg het voort (zeg het voort) 
Geef het door dat de Heer verrezen is 
Zeg het hier (zeg het hier) 
Zeg het daar (zeg het daar) 
Want het woord is waar 
 
Omdat de Heer verheerlijkt is 
Zingen wij in koor 
Heel de wereld door 
Omdat dat de Heer verheerlijkt is 
Zingen wij in koor 
Tot de wereld hoort 
Dat de Heer verheerlijkt is 
Refrein 
 
Omdat de Geest gekomen is 
Zingen wij in koor 

Heel de wereld door 
Omdat de Geest gekomen is 
Zingen wij in koor 
Tot de wereld hoort 
Dat de Geest gekomen is 
Refrein 
 
 
 
Mei 
 
Zoals Klei In De Hand Van De Pottenbakker 
 
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 Mjin 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 
 
 
Juni 
 
Gebed om Zegen  OTHN 167 
Sela 
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! 
 
(Refrein 1) 
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. 

https://www.google.nl/search?safe=strict&rlz=1C2GGRV_enNL751NL751&q=Sela&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3ME4zN84qWcTKEpyakwgAMNFlKxUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjl3rrH_YzjAhXMzqQKHcItArMQMTAAegQIDRAF
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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! 

(Refrein 2) 
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 
 
 
Juli 
 
Nog Een Rivier 
Matthijn Buwalda 
Wij zijn een wolk met een bestemming 
Maar al jaren onderweg 
We begonnen ooit als slaven 
En toen kwam god en deed ons recht 
De bevrijding was spektakel 
Laat in plagen pas groen licht 
Onze voeten in de zandzee 
En de zon in ons gezicht 
Nog een rivier, Nog een rivier, Nog een rivier 
En dan zijn we thuis 
En toen we bij de oever kwamen 
Wachtte ons geen groot onthaal 
We dachten net; we zijn er bijna 
Maar God zei; Nog niet helemaal 
Dus wij weer terug die woestijn in 
Om te sterven in het zand 
En om kinderen te krijgen 
Kind'ren voor de overkant 
Nog een rivier, Nog een rivier, Nog een rivier 
En dan zijn we thuis 
 
Veertig jaar moesten we lopen 
't was een levenslange tocht 
Onze straf voor alle ruzie die, 
die we met God hadden gezocht 
En toen alles terugbetaalt was 
Gingen het water aan de kant 
Was er tijd om thuis te komen 
In het onbekende land 
Ik ben een man een bestemming 
En al jaren onderweg 
Om me heen lopen de mensen 
Aan wie ik mij heb gehecht 
Mijn woestijn kent stroken asfalt 
Neonlichten en vertier 
Kijk ons leven of we God zijn 

Tot we staan voor de rivier 
Want elke stap die brengt ons dichter 
Bij de grote oversteek 
Iedereen gaat als het tijd is 
Iedereen moet hier doorheen 
En bij elk afscheid op de oever 
Loop ik met wie blijven terug 
Met de tranen in mijn ogen 
Maar de hoop steeds in mijn rug 
Want ik weet 
Nog een rivier, Nog een rivier, Nog een rivier 
En dan ben ik thuis, Dan ben ik thuis 
Nog een rivier, Nog een rivier, Nog een rivier 
En dan ben ik thuis, ben ik thuis 
Nog een rivier, Nog een rivier, Nog een rivier 
En dan ben ik thuis, ben ik thuis 
Nog een rivier, Nog een rivier, Nog een rivier 
En dan ben ik thuis 
Dan ben ik thuis… 
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