
LIEDERENBLAD TIME 2 SING  16 JANUARI  2011     19.00 uur 

Thema: ‘Een goed begin is het halve werk!’ 

 

 

• Lied 464 uit Opwekkingsliederen 

WEES STIL VOOR HET AANGEZICHT VAN GOD 

 

Wees stil voor het aangezicht van God, 

want heilig is de Heer. 

Aanbid Hem met eerbied en ontzag 

en kniel nu voor Hem neer; 

die zelf geen zonde kent 

en ons genade schenkt. 

Wees stil voor het aangezicht van God, 

want heilig is de Heer. 

 

Wees stil, want de heerlijkheid van God 

omgeeft ons in dit uur. 

Wij staan nu op heilige grond, 

waar Hij verschijnt met vuur; 

een eeuwigdurend licht 

straalt van zijn aangezicht. 

Wees stil, want de heerlijkheid van God 

omgeeft ons in dit uur. 

 

Wees stil, want de kracht van onze God 

daalt neer op dit moment. 

De kracht van de God die vergeeft 

en ons genezing brengt; 

niets is onmogelijk 

voor wie gelooft in Hem. 

Wees stil, want de kracht van onze God 

daalt neer op dit moment. 

 

• Gezang 1 : 1, 2 en 4 uit Liedboek 

• Lied 70 : 3, 2 en 4 uit Geroepen om te zingen 

• Gezang 20 : 1, 3 en 4 uit Liedboek 

 

• JUICHT AARDE, JUICHT ALOM DE HEER (Opw. 219) 

Juicht aarde! Juicht alom de Heer. 

Dient God met blijdschap, geeft Hem eer. 

Komt, nader voor zijn aangezicht, 

zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 



 

 
De Heer is God: erkent dat Hij 

ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 

tot schapen die Hij voedt en weidt; 

een volk, tot zijne dienst bereid. 

 

Gaat tot zijn poorten in met lof, 

met lofzang in zijn heilig hof. 

Looft Hem aldaar met hart en stem, 

prijst zijne naam, verheerlijkt Hem. 

 

Want goedertieren is de Heer, 

zijn goedheid eindigt nimmermeer. 

Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 

tot in het laatste nageslacht. 

 

• HEER, GOD U LOVEN WIJ (Opw. 7) 

 
Heer, God, U loven wij. 

Heer, U belijden wij. 

Vader in eeuwigheid, 

zingt ’t gans heelal uw naam. 

Aarde en hemel, Heer, 

zingen uwe naam ter eer, 

heel uw schepping door, 

eeuwig met ’t engelenkoor: 

Heilig, heilig, heilig is onze God, 

de Heer Ze-ebaoth. 

Hemel en aarde 

zijn van uw grootheid vol. 

Hemel en aarde 

zijn van uw grootheid vol. 

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 

Amen. 

 

• MORNING HAS BROKEN 

Morning has broken, like the first morning. 

Blackbird has spoken, like the first bird. 

Praise for the singing, praise for the morning 

Praise for them springing fresh from the world. 

 

Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven. 

Like the first dewfall, on the first grass. 

Praise for the sweetness of the wet garden. 

Sprung in completeness where His feet pass. 



Mine is the sunlight, mine is the morning. 

Born of the one light, Eden saw play. 

Praise with elation, praise every morning 

God's recreation of the new day. 

 

Morning has broken, like the first morning. 

Blackbird has spoken, like the first bird. 

Praise for the singing, praise for the morning 

Praise for them springing fresh from the world. 

 

• Gezang 434 : 1, 3 en 4 uit Liedboek 

 

• U, DIE MIJ GESCHAPEN HEBT (Opw. 355) 

U, die mij geschapen hebt. 

U wil ik aanbidden als mijn God. 

In voor- of tegenspoed, 

uw liefde doet mij zingen. 

U, die mij geschapen hebt, 

U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel. 

En U gehoorzaam zijn. 

Heer, U bent mijn doel.     2 x zingen 

 

• Gezang 21 : 1, 4 en 7 uit Liedboek 

 

• ZIE DE ZON, ZIE DE MAAN 

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! 

 

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! 

 

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! 

 

• Gezang 479 : 1, 3 en 4 uit Liedboek 

• Gezang 442 : 1, 2 en 3 uit Liedboek 

• Gezang 483 : 1 en 4 uit Liedboek 

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! 

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! 



• ONZE VADER (Opw. 436) 

 

Onze Vader in de Hemel 

heilig is uw naam. 

Laat uw koninkrijk spoedig komen. 

Laat uw wil worden gedaan. 

In de hemel, zo ook hier op aard’.   2 x zingen 

 

Refrein: 

Want van U is het koninkrijk, de kracht 

en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 

Want van U is het koninkrijk, de kracht  

en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 

 

Onze Vader in de hemel 

geef ons daag’lijks brood. 

En vergeef ons onze schulden 

gelijk ook wij dat doen. 

hen vergeven die ons iets schuldig zijn.   Refrein 

 

En leidt ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van het kwaad.    Refrein 

 

Amen, amen. 

 

• GA NU HEEN IN VREDE (Evangelische Liedbundel 270) 

 

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

Wat wij hier beleden samen met elkaar. 

Aan uw dagelijks leven, uw gezin, uw werk. 

Wil u daaraan geven, daar bent u Gods kerk. 

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

 

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 

wat wij hier beleden samen met elkaar. 

Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 

dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
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