
LIEDEREN ADVENT EN KERST 2019  
 

 
 
 
Zondag 01-12-2019 

Geef vrede, Heer, geef vrede, OTHN 253 
1. Geef vrede, Heer, geef vrede 
De wereld wil slechts strijd 
Al wordt het recht beleden, 
De sterkste wint het pleit 
Het onrecht heerst op aarde 
De leugen triomfeert 
Ontluistert elke waarde 
O red ons sterke Heer 
 
2. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zoveel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein, 
0 Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 
 
 
Zondag 08-12-2019 

Daar is uit 's werelds duist're wolken, OTHN 76 
1. Daar is uit 's werelds duist're wolken, 
Een licht der lichten opgegaan. 
Komt tot Zijn schijnsel, alle volken, 
En gij, mijn ziele, bid het aan. 
Het komt de schaduwen beschijnen, 
De zwarte schaduw van de dood, 
De nacht der zonde zal verdwijnen, 
Genade spreidt haar morgenrood.  
 
4. O Vredevorst, Gij kunt gebieden, 
De vreed' op aard' en in mijn ziel. 
Doe elke zondaar tot U vlieden, 
Dat al wat ademt voor U kniel'. 
Des Heren ijver zal bewerken, 
dat Hij de zetel, u bereid, 
Met recht en met gericht zal sterken: 
Hem zij de lof in eeuwigheid!  
 
 

 
 
Zondag 15-12-2019 

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen, OTHN 99 
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
En wil, 0 Heer uw tempel zijn. 
0 Gij, wien aard' en hemel zingen, 
Verkwik mij met uw heiIge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
0 zon van liefde, mijn gemoed!  
 
2. Vervul, o Heiland, het verlangen 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Ik blijf op U in liefde staren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
0, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 
 
Zondag 22-12-2019 

Laat de kind’ren tot Mij komen, OTHN 468 
1. Laat de kind’ren tot mij komen 
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. 
 
2. 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. 
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Eerste kerstdag 25 december 2019 
 

Komt allen tezamen, OTHN 89 
1. Komt allen tezamen, 
jubelend van vreugde: 
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning 
 
4. O kind, ons geboren, 
liggend in de kribbe, 
neem onze liefd' in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 

 
 
 
Stille Nacht, Heilige Nacht, OTHN 100 
1. Stille Nacht, Heilige Nacht. 
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal 
werd geboren in Bethlehems stal. 
Hij, der schepselen Heer 
Hij, der schepselen Heer. 
 
2. Hulp'loos kind, heilig kind, 
dat zo trouw zondaars mint. 
Ook voor mij hebt G' Uw rijkdom ontzegd, 
wordt G' op stro en in doeken gelegd. 
Leer m' U danken daarvoor 
Leer m' U danken daarvoor. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
In Bethlehems stal, OTHN 84 
1. In Bethlehems stal lag Christus de Heer, 
in doeken gehuld, als kindje terneer. 
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of 
huis; 
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een 
kruis. 
 
4. U wijd ik mijn vreugd, mijn leven, mijn hart; 
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart. 
Geef Gij mij een harte, dat U steeds bemint, 
dan ben ik van nu aan voor eeuwig Gods kind. 
 
 
Wij trekken in een lange stoet, OTHN 104 
1. 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! 
refrein 
Wij loven U: Koning en Heer, 
Koning en Heer , 
wij loven U, Koning en Heer! 
 
4. 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: 
Refrein 
Wij loven U: Koning en Heer, 
Koning en Heer , 
wij loven U, Koning en Heer! 
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LIEDEREN LIJDENSTIJD EN PASEN 2020 
 

 
 
 
Zondag 23-02-2020  Eerste lijdenszondag 

Psalm 43 vers 4 
Dan ga ik op tot Gods altaren, 
Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
Dan zal ik, juichend, stem en snaren 
Ten roem van Zijne goedheid paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt', 
Mij eindeloos verheugt. 
 
 
Zondag 01-03-2020  Tweede lijdenszondag 

Voorjaarsvakantie 
 
 
 
Zondag 08-03-2020  Derde lijdenszondag 

Aan Uw voeten Heer, OTHN 223 
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats 
Daarom kniel ik neer bij U 
Om bij U te zijn is de grootste eer, 
Daarom buig ik mij voor U. (2x) 
 
Ja ik verkies nu om bij U te zijn, 
en om naar U te luisteren. 
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 
 
Aan uw voeten Heer.. 
 
Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding, 
in Geest en waarheid samen één te zijn, 
in aanbidding voor U. 
 
Aan uw voeten Heer.. 
 
Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
ja zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader die vertroost en beschermt. 
En ik kom tot rust bij U. 
En ik kom tot rust bij U. 
En ik kom tot rust bij U. 
 
 

 
 
Zondag 15-03-2020  Vierde lijdenszondag 

Heer U bent mijn leven, OTHN 190 
1. 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 
 
2. Ik geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de 
maagd 
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons 
en met God de Vader en verenigt met uw volk 
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk 
 
 
Zondag 22-03-2020  Vijfde lijdenszondag 

Ik wil zingen van Mijn Heiland, OTHN 115 
1. Ik wil zingen van mijn Heiland, 
van zijn liefde, wondergroot, 
die Zichzelve gaf aan 't kruishout 
en mij redde van de dood.  
Refrein: 
Zing, o zing van mijn Verlosser. 
Met zijn bloed kocht Hij ook mij: 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 
 
2. 'k Wil het wonder gaan verhalen, 
hoe Hij op Zich nam mijn straf. 
Hoe in liefde en genade 
Hij 't rantsoen gewillig gaf. 
Refrein: 
Zing, o zing van mijn Verlosser. 
Met zijn bloed kocht Hij ook mij: 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 
 
 
Zondag 29-03-2020  Zesde lijdenszondag 

Heer Uw bloed dat reinigt mij, OTHN 244 
Heer, uw bloed dat reinigt mij, 
doet mij leven en maakt mij vrij. 
Heer, uw bloed dat nam mijn plaats 
in het offer dat U bracht. 
En U wast mij witter dan de sneeuw, 
dan de sneeuw. 
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht. 
  



 
 
Zondag 05-04-2020  Zevende lijdenszondag 

Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge, OTHN 
319 
Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge. 2x 
Heer, ons hart is vol lof. 
Wij verhogen uw naam. 
Wees verheven, o Heer mijn God, 
hosanna in de hoge. 
 
Glorie, glorie, glorie voor de Koning. 2x 
Heer, ons hart is vol lof. 
Wij verhogen uw naam. 
Wees verheven, o Heer mijn God, 
glorie voor de Koning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vrijdag 10-04-2020 Goede vrijdag 

Lam Gods dat zo onschuldig, OTHN 121 
1. Lam Gods, dat zo onschuldig, 
zo moedig en geduldig, 
aan 't schand'lijk kruishout lijdt, 
verdienen niet mijn zonden 
die striemen en die wonden? 
Ja 'k weet, dat Gij onschuldig zijt! 
 
2. Niet U, nee ik moest sterven 
en 's Vaders liefde derven 
in eindeloze pijn! 
U sloeg op mij uw ogen 
in godd'lijk mededogen, 
en wilde mijn Verlosser zijn. 
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Zondag 12-04-2020 Pasen 

 
Daar juicht een toon, OTHN 108 
1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans' Jeruzalem; 
een heerlijk morgenlicht breekt aan:  
de Zoon van God is opgestaan! 
 
2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held.  
Hij steeg uit 't graf door ‘s Vaders kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 
 
 

 
 
 
Maria kwam bij het graf, OTHN 433 
1. Maria kwam bij het graf 
en huilde om haar Heer. 
De grote steen was weggerold 
en Jezus was er niet meer. 
Maar een engel zei plotseling; 
‘Weet je niet meer wat Hij gesproken heeft, 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, 
Hij leeft, Hij leeft! 
 
2. De discipelen waren zo moe, 
ze treurden om de Heer. 
Waar moesten ze nu nog naar toe? 
Hun meester was er niet meer. 
Maar Maria riep plotseling: 
“Hij heeft gedaan wat Hij gesproken heeft! 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, 
Hij leeft, Hij leeft! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat Hij leeft, OTHN 127 
Omdat Hij leeft, 
ben ik niet bang voor morgen. 
Omdat Hij leeft, 
mijn angst is weg. 
Omdat ik weet, 
Hij heeft de toekomst. 
En het leven is 
het leven waard 
omdat Hij leeft. 
 
 
U zij de glorie opgestane Heer, OTHN 129 
1. U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daald' een engel af, 
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
2. Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind 
en zegt telkenkere: "Christus overwint!" 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. 
In Zijn Godd'lijk Wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
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Hemelvaart 2020 
Donderdag 21 mei 2020 
 
De dag van onze vorst, LB 229 
(wijs: Psalm 21) 
1    De dag van onze Vorst brak aan. 
 Zie, Gods gezalfde Koning 
 gaat tot zijn hemelwoning. 
 Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan 
 omstraald van morgenlicht 
 voor 's Vaders aangezicht. 
 
2    Hij heeft, van dood en graf ontdaan, 
 het leven weergenomen. 
 Nu is zijn uur gekomen; 
 Gods paradijs zal opengaan 
 en heel de hemel wijd 
 weerkaatst zijn heerlijkheid. 
 
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Op de wolken, OTHN 441 
Elk oog zal Hem zien 
Als Hij komt 
Op de wolken op de wolken 
Elk oog zal Hem zien als Hij komt 
Met macht en majesteit 
 
Halleluja zingt de Here een nieuw lied 
Hij is bij ons 
Hij is bij ons 
Halleluja zingt de Here een nieuw lied 
Hij is bij ons voor altijd 
 
 
Hij brengt al Zijn kinderen thuis 
Op de wolken op de wolken 
Hij brengt al Zijn kinderen thuis 
In 't huis van heerlijkheid 
 
Halleluja zingt de Here een nieuw lied 
Hij is bij ons  
Hij is bij ons 
Halleluja zingt de Here een nieuw lied 
Hij is bij ons voor altijd 
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Pinksteren 2020 
Zondag 31 mei 2020 
 
Samen in de naam, OTHN 360 
1. 
Samen in de naam van Jezus, heffen wij een 
loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen en doet ons 
elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken, naar het plan 
van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn 
eer. 
 
3. 
Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, 
naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, 
Middelaar. 
Vader, met geheven handen breng ik U mijn 
dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus 
Christus is de Heer! 
 
 
 
 
Kom, Heil’ge Geest, OTHN 139 
(wijs: Psalm 134) 
1 
Kom, Heil’ge Geest, Gij vogel Gods 
Daal neder waar Gij wordt verwacht. 
Verschijn, Licht engel, in de nacht. 
Van onze geest, verward en trots. 
 
4 
Hoor, Heil’ge Geest, wij roepen U! 
Kom, wees aanwezig in het woord; 
Wek onze geest, opdat hij hoort, 
Wek ons tot leven, hier en nu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Stromen van zegen, OTHN 135 
Er komen stromen van zegen,  
dat heeft Gods woord ons beloofd;  
stromen verkwikkend als regen,  
vloeien tot elk die gelooft. 
 
Refrein:  
Stromen van zegen,  
komen als stortregens neer.  
Nu vallen druppels reeds neder;  
zend ons die stromen, o Heer. 
 
3 
Er komen stromen van zegen;  
zend ons die heilstroom nu neer!  
Geef ons die grote verkwikking,  
geef z' ons voortdurend, o Heer! 
 
Refrein:  
Stromen van zegen,  
komen als stortregens neer.  
Nu vallen druppels reeds neder;  
zend ons die stromen, o Heer. 
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