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THEMA: ‘EEN TEKEN AAN DE WAND’ 

 

• Lied 5 uit Geroepen om te zingen 

• Lied 277 uit Geroepen om te zingen 

• God wijst mij een weg (Opwekking 429) 

 

God wijst mij een weg 

als ik zelf geen uitkomst zie. 

Langs wegen die geen mens bedenkt, 

maakt Hij mij zijn wil bekend. 

Hij geeft elke dag 

nieuwe liefde, nieuwe kracht. 

Als ik mijn hand in zijn hand leg, 

wijst Hij mij de weg, 

wijst Hij mij de weg. 

 

Al moet ik door de wildernis – 

Hij leidt mij. 

Hij toont mij een rivier in de woestijn. 

Alles zal ooit vergaan 

maar zijn liefde blijft bestaan 

en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. 

 

Oh, God will make a way 

Where there seems to be no way 

He works in ways we cannot see 

He will make a way for me 

He will be my guide 

Hold me closely to His side 

With love and strength for each new day 

He will make a way....He will make a way 

 

By a roadway in the wilderness 

He'll lead me 

And rivers in the desert will I see 

Heaven and earth will fade 

But His Word will still remain 

And He will do something new today 

 

Oh God will make a way 

Where there seems to be no way 

He works in ways we cannot see 

He will make a way for me 

He will be my guide 

Hold me closely to His side 

With love and strength for each new day 

He will make a way... 

He will make a way 

 

With love and strength for each new day 

He will make a way....He will make a way 

 

• Gezang 464 uit Liedboek 

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

• Gezang 1 uit Liedboek 

• Gezang 434 : 2, 4 en 5 uit Liedboek 

• Gezang 304 uit Liedboek 

• Gezang 242 : 1, 5 en 7 uit Liedboek 

• Gezang 479 : 1, 2 en 4 uit Liedboek 

• Lied 260 uit Geroepen om te zingen 

• Gezang 470 : 1, 3 en 4 uit Liedboek 

• Gezang 442 : 1, 2 en 3 uit Liedboek 

• Heer uw licht en uw liefde schijnen (Opwekking 334) 

 
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 



 

• Ik ben zo dankbaar Heer (Opwekking 580) 

 

Jezus, Hij kwam om ons leven te geven, 

daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis. 

Hij gaf aan mij het eeuwige leven 

door te sterven aan het kruis. 

 

Ik zie nu zijn tranen en zie nu zijn wonden. 

Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij. 

Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van 

zonde. 

Prijs de Heer, nu ben ik vrij! 

 

Refrein: 

Ik ben zo dankbaar, Heer 

voor wat U heeft gedaan. 

En heel mijn hart aanbidt 

uw heil’ge naam. 

En Heer, ik hou van U 

want U hield eerst van mij. 

Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij. 

 

Uit liefde droeg Jezus de straf voor de 

zonden. 

Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood. 

Nu houdt de dood mij niet langer gebonden, 

ook al was mijn zonde groot. 

 

Want Hij is niet lang in het graf gebleven. 

De dood kon onmoog’lijk Gods liefde 

verslaan. 

Nu troont Hij als koning en Heer van het 

leven 

Heel de schepping roept zijn naam. 

 

Refrein 

 

• In moments like these (Opwekking 139) 

 

In moments like these, 

I sing out a song. 

I sing out a love song for Jesus. 

In moments like these, 

I lift up my hands. 

I sing out a song to the Lord. 

Singing: I love you Lord   4x 

 

Wij zijn bij elkaar en zingen dit lied. 

Wij zingen een lied voor de Here. 

Wij zijn bij elkaar en prijzen zijn naam. 

Wij zingen dit lied tot Gods eer. 

Ja, wij loven U Heer   3x 

wij loven U Heer. 

 

 

• Gezang 300 : 1, 2, 5 en 6 uit Liedboek 

 

• 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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