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Thema: ‘Het witte steentje’ 

 

• Lied 85 uit Geroepen om te zingen 

• Gezang 328 uit Liedboek 

 

• BIJ U BEN IK THUIS (Opwekking 625) 

 

Bij U ben ik thuis, 

bij U ben ik veilig. 

In U is mijn huis, 

in U ben ik heilig, in U. 

Bij U vind ik troost, 

bij U kan ik huilen. 

In U vind ik rust, 

in U kan ik schuilen, in U. 

 

U neemt mij in uw armen 

en droogt mijn tranen af. 

Wat een liefde, 

wat een liefde, 

wat een liefde! 

 

En dat ik steeds 

terug mag komen, 

ook als ik ver ben afgedwaald. 

En U mij altijd wilt vergeven 

wanneer ik heb gefaald. 

Dat is liefde, 

dat is liefde, 

dat is liefde! 

 

• ER IS EEN HEER (Youth for Christ 14) 

 

Jezus sprak hier op aard’: 

Mensen kom tot Mij, 

dat is Mij alles waard, 

ik maak waarlijk vrij. 

 

Stel niet uit. Zeg tot Hem: 

wees nu ook mijn Heer. 

Luister steeds naar Zijn stem, 

Hij geeft leven weer.    Refrein 

 

Spoedig komt Christus weer. 

Heel de schepping buigt 

vol ontzag zich terneer. 

Hij is aller Heer.     Refrein 

Bij U is het goed, 

U geeft mij uw zegen. 

In U is mijn hoop, 

in U zijn mijn wegen, in U. 

U hebt Uzelf 

voor mij gegeven. 

In U kan ik zijn, 

in U kan ik leven, in U. 

 

Ik hoef niets te verbergen, 

want U wijst mij niet af. 

Wat een liefde, 

wat een liefde, 

wat een liefde! 

U bent liefde, 

U bent liefde, 

U bent liefde! 

Refrein: 

Er is een Heer  (4x) 

Alleen Hij wacht, 

totdat Hij ook voor jou 

zorgen mag. 



• Gezang 90 : 1, 2 en 11 uit Liedboek 

• Gezang 170 : 1, 2 en 6 uit Liedboek 

 

• IK ZAG EEN KUIKENTJE (Elly & Rikkert) 

 

Ik zag een kuikentje, dat bij zijn moeder zat. 

Onder haar vleugels, waar het veilig zat. 

Tegen regen, tegen zonneschijn, 

Heer, zo wil ik bij U zijn. 

 

In de schaduw van uw vleugels, 

wil ik schuilen, wil ik schuilen, 

in de schaduw van uw vleugels, 

wil ik schuilen, o Heer. 

 

U bent mijn toevlucht, 

U bent mijn sterkte, 

U bent mijn schuilplaats, 

U, o Heer. 

 

• GENADE ZO ONEINDIG GROOT (Opw. 428) 

 

Genade, zo oneindig groot, 

dat ik, die ’t niet verdien 

het leven vond, want ik was dood 

en blind, maar nu kan ‘k zien. 

 

Genade, die mij heeft geleerd 

te vrezen voor het kwaad. 

Maar ook – als ik mij tot Hem keer –  

dat God mij nooit verlaat. 

 

Want Jezus droeg mijn zondelast 

en tranen aan het kruis. 

Hij houdt mij door genade vast 

en brengt mij veilig thuis. 

 

Als ik daar in zijn heerlijkheid 

mag stralen als de zon, 

dan prijs ik Hem in eeuwigheid 

dat ik genade vond. 

 

• GROOT IS DE HEER (Opw. 267) 

 

Groot is de Heer, Hij is heilig en goed. 

Door zijn kracht staan wij vast in zijn liefde. 

Groot is de Heer, Hij’s waarachtig en trouw. 

Door genade bewijst Hij zijn liefde. 



Groot is de Heer, en waard onze lofprijs. 

Groot is de Heer, en waard onze eer. 

Groot is de Heer, verhef dan je stem, 

verhef dan je stem. 

Groot is de Heer! 

Groot is de Heer! 

 

• Gezang 21 : 1, 3 en 7 uit Liedboek 

 

• IK ZAL OPGAAN NAAR GODS HUIS (Opw. 80) 

 

Ik zal opgaan naar Gods huis 

met gejubel en gejuich; 

ik zal komen in zijn hof met lof. 

Ik zal eren onze Heer 

die mijn dagen maakt, 

ik ben verheugd, want Jezus maakt mij blij. 

 

Jezus maakt mij blij,     ) 

Jezus maakt mij blij,     ) 2 x 

ik ben verheugd, want Jezus maakt mij blij. ) 

 

I will enter His gates with thanksgiving in my heart, 

I will enter His courts with praise. 

I will say this is the day that the Lord has made. 

I will rejoice for He has made me glad. 

 

He has made me glad,     ) 

He has made me glad,     ) 2 x 

I will rejoice for He has made me glad.  ) 

 

• 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. 

 



• Gezang 290 : 1, 3, 4 en 6 uit Liedboek 

 

• Gezang 409 : 1, 2 en 5 uit Liedboek 

 

• Gezang 114 : 1 en 3 uit Liedboek 

 

• Gezang 393 uit Liedboek 
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