
MIJN VADER, DANK U WEL (Youth for Christ 133) 
 
Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent, 
dat U al mijn gedachten en verlangens kent, 
dat U zo stil en rustig en begrijpend bent. 
Mijn Vader, dank U wel. 
 
Ik dank U voor de diepe vrede en de rust, 
voor vreugde en voor blijdschap en voor levenslust. 
Ik dank U, dat U zelf nu heel mijn leven vult. 
Mijn Vader, dank U wel. 
 
Mijn woorden schieten vaak zoveel tekort, o Heer. 
Wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel meer. 
‘k Ervaar uw diepe rijkdom en geluk steeds meer. 
Mijn Vader, dank U wel. 
 

Gezang 48 : 1 en 2 uit Liedboek 

Lied 152 uit Geroepen om te zingen 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLGENDE TIME 2 SING: ZONDAG 21 OKTOBER 

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 16 september 2012 19.00 uur 
Thema: ‘I have a dream’ 
 

HEER, IK KOM TOT U (Opwekking 488) 
 
 
Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat, als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
 
Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde.   Refrein 
 

Gezang 305 uit Liedboek 

Lied 15 uit Geroepen om te zingen 

 

ABBA, VADER (Opw. 136) 

 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 
 

MACHTIG GOD, STERKE ROTS (Opw. 277) 

 
Machtig God, sterke rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard’ en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
 

Refrein: 
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

Abba, Vader, laat mij zijn  
slechts van U alleen, 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d' Uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen.  

Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 



Prijst de Vader, prijst de Zoon, 
prijst de Geest die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
 
Machtig God, sterke rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard’ en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
 

MACHTIG IS DE NAAM VAN DE HEER (Opw. 439) 
 
Machtig is de naam van de Heer, ) 
Machtig is de naam van de Heer, ) 
Machtig is de naam van de Heer, )  2 x 
mijn God.     ) 
 
Heilig is de naam van de Heer,  ) 
Heilig is de naam van de Heer,  ) 
Heilig is de naam van de Heer,  )  2 x 
mijn God.     ) 
 
De naam van de Heer is als een toren.  )    
Een veilige schuilplaats voor wie Hem dient. ) 2 x 
 
Ere zij de naam van de Heer,  ) 
Ere zij de naam van de Heer,  ) 
Ere zij de naam van de Heer,  )  2 x 
mijn God.     ) 
 
Machtig is de naam van de Heer, ) 
Machtig is de naam van de Heer, ) 
Machtig is de naam van de Heer, )  2 x 
mijn God.     ) 
 
Machtig is de naam van de Heer, 
mijn God. 
 

Lied 5 uit Geroepen om te zingen 

 

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. 

Prijst de Vader, prijst de Zoon, 
prijst de Geest die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 

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.  ) 
 
 

ONZE VADER (Opw. 436) 

 
Onze Vader in de hemel    ) 
heilig is uw naam.     ) 
Laat uw koninkrijk spoedig komen.  ) 2 x  
Laat uw wil worden gedaan.   ) 
In de hemel, zo ook hier op aard’.  ) 
 
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 
 
 

Gezang 242 : 1, 3 en 6 uit Liedboek 
Gezang 434 : 1, 2, 3 en 4 uit Liedboek 

 
 


