
 

LIEDERENBLAD TIME 2 SING   18 JULI 2010     19.00 uur 

 

• Lied 18 uit de bundel Geroepen om te zingen: 

BIJEENGEROEPEN UIT ONZE HUIZEN 

 

• UNTO US A CHILD IS BORN 

 
For unto us a child is born, for unto us a Son is given 

Unto us a Son is given  (3x) 

And the government shall be upon His shoulder   (2x) 

 

And His name shall be called 

Wonderful, Counselor, the mighty God, 

The everlasting Father, the Prince of Peace. 

 

Wonderful, Counselor, the mighty God, 

The everlasting Father, the Prince of Peace. 

 

• Gezang 143 uit Liedboek: 

STILLE NACHT, HEILIGE NACHT 

 

• BLIJF MIJ NABIJ, WANNEER HET AVOND IS 

 

Blijf mij nabij, wanneer het avond is, 

wanneer het licht vergaat in duisternis. 

Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet, 

bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet. 

 

Reik mij uw hand en spreek uw reddend woord, 

wijs mij de weg en leid mij veilig voort. 

Blijf mij nabij in vreugde en verdriet. 

Ik heb U lief, o Heer, verlaat mij niet. 

 

Wanneer uw licht mij voorgaat in de nacht, 

wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht, 

dan weet ik Heer, dat U mijn zwakheid ziet, 

dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet. 

 

• ‘K STEL MIJN VERTROUWEN 

 

‘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 weet: Hij is mij steeds nabij. 



 

 

• HALLELUJAH van G.F. Händel 

 

• Lied 256 uit de bundel Geroepen om te zingen: 

U ZIJ DE GLORIE 

 

• ZOEK EERST HET KONINKRIJK VAN GOD 

Zoek eerst het koninkrijk van God, 

en zijn gerechtigheid. 

En al het andere krijg je bovendien, hallelu halleluja. 

 

Refrein: Halleluja, halleluja, 

  halleluja, hallelu halleluja 

 

Jij zult niet leven van brood alleen, 

maar van ieder woord, 

dat door de Heer gesproken wordt, hallelu halleluja.        Refrein 

 

Bid en jou zal gegeven zijn, 

zoek en je zult het zien. 

Klop en de deur zal voor je opengaan, hallelu halleluja     Refrein 

 

• JE HOEFT NIET BANG TE ZIJN  

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, 

al gaan de lichten uit. 

God is er en Hij blijft, 

als jij je ogen sluit. 

 

Je hoeft niet bang te zijn, 

als oorlog komt of pijn. 

De Heer zal als een muur 

rondom je leven zijn. 

 

 

• Gezang 477 uit Liedboek: 

GEEST VAN HIERBOVEN 

 



 

 

• HEER, UW LICHT EN UW LIEFDE SCHIJNEN 

 

Heer, uw licht en uw liefde schijnen 

waar U bent zal de nacht verdwijnen. 

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 

Schijn in mij, schijn door mij. 

 

Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 

  Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 

  Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. 

  Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint. 

 

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 

Door het bloed mag ik U toebehoren. 

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 

Schijn in mij, schijn door mij.    Refrein 

 
Staan wij oog in oog met U Heer. 

Daalt uw stralende licht op ons neer. 

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 

U volmaakt wie volkomen zich geven. 

Schijn in mij, schijn door mij.    Refrein 

 

• JEZUS ZEGT DAT HIJ HIER VAN ONS VERWACHT 

 

Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht.  

Dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. 

En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijnt. 

Jij in jouw klein hoekje, en ik in 't mijn. 

 

Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet. 

Of het helder licht geeft, of ook bijna niet. 

Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn. 

Jij in jouw klein hoekje, en ik in 't mijn. 

 

Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is, 

overal op aarde zonde en droevenis.  

Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn.  

Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.  

 

 



 

• GOD ZIJ MET JE 

 

God zij met je op je levensweg. 

Leg je toekomst in Zijn handen, 

op je reis door ’s levens landen. 

God zij met je op je levensweg. 

 

God zij met je als je gaat van hier. 

Hij geleidt je waar j’ ook heen gaat. 

Zelfs al denk je dat je alleen staat 

God zij met je als je gaat van hier. 

God zij met je tot w’ elkaar weer zien. 

Is ’t niet hier, dan wel bij Hem 

in het nieuw Jeruzalem. 

God zij met je tot w’ elkaar weer zien. 

 

• VREDE ZIJ U  

 

Vrede zij u, vrede zij u.  ) 

Gelijk Mij de Vader zond,  ) 2x 

zend Ik ook u.    ) 

 

Blijf in mijn vrede, blijf in Mij. ) 
Mijn woord moet in u zijn,  ) 2x 

dat maakt u vrij.    ) 

 

Ontvang mijn Geest, heilige Geest) 

Hij zal u leiden,     ) 2x 

weest niet bevreesd.    ) 

 

Vrede zij u, vrede zij u,   ) 

gelijk Mij de Vader zond,   )2x 

zend Ik ook u.     ) 


