
LIEDERENBLAD TIME 2 SING 21 oktober 2012   19.00 uur 

Thema: ‘Erop of eronder’ 
 

• LICHT VAN DE WERELD (Opw. 595) 
 
Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis; 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt dat ik U wil kennen Heer,  
bij U wil zijn elk moment. 
 

Refrein: 

Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 

Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind naar de wereld gekomen, 
legde uw heerlijkheid af.     Refrein 
 

En nooit besef ik hoe U leed,  ) 
de pijn die al mijn zonde deed.  ) 2x  Refrein 
 

• Gezang 304 : 1 en 2 uit Liedboek 

 

• HEER, WAT EEN VOORRECHT (Opw. 249) 

 

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. 
Samen te dienen, te zien wie U bent, 
want uw woord maakt uw wegen bekend. 
 
Refrein: 
Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, genade en kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 
 
Samen te strijden, in woord en in werk. 
Eén zijn met U, dat alleen maakt ons sterk. 
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 
 
Refrein 



• Gezang 481 : 1, 2 en 3 
 

• O KERK, STA OP (Opw. 704) 
 
O, kerk sta op, met wapenrusting aan; 
stel je op als Christus’ leger. 
Wie zwak is, kom en zeg nu: “Ik ga staan 
in de kracht die God wil geven”. 
Omgord met waarheid, in zijn kracht, 
weerstaan wij satans leugenmacht. 
Gods leger strijdt met liefde die bevrijdt 
wie gevangen zit in ’t duister. 
 

Kom, Heil’ge Geest, geef kracht voor elke stap, 
laat ons elke horde nemen. 
Dan lopen wij de wedloop om de prijs 
te ontvangen in de hemel. 
De heiligen uit vroeger tijd 
getuigen van zijn majesteit. 
En wij zien uit,  verlangend naar de dag 
dat wij delen in zijn luister. 
 

Al dreigt gevaar aan elke kant, 
de uitkomst heeft Hij in zijn hand; 
want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf: 
vele volken als zijn erfdeel. 
Want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf: 
vele volken als zijn erfdeel. 

 

• IK BOUW OP U (Opw. 124) 

 

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. )  
Ik bouw op U, en ga in uwe naam.   ) 2 x 
 

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. 
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning,  )  
Ik bouw op U, en ga in uwe naam.   ) 2 x 
 

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd. 
In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan  )  
in rust met U, die mij hebt voortgeleid.  ) 2 x 



• IN GODS OVERWINNING (Opw. 43) 

 

In Gods overwinning trekken wij ten strijd. 
Samen in zijn leger, Hem ten dienst gewijd. 
Christus, onze Koning, stelt zich aan het hoofd. 
Hij heeft ons de zege  ) 
in de strijd beloofd.  )  2x 
 

Als een machtig leger, vol van Geest en kracht, 
gaan wij achter Jezus, die ons ’t leven bracht. 
Nergens heerse tweedracht, één geloof, één Heer. 
Eén in hoop en liefde,  ) 
juichend Hem ter eer.  )  2X 
 

Tronen, machten, krachten, zullen dra vergaan, 
waar de heil’gen samen vastgeworteld staan. 
Niets kan ons weerhouden, jagend naar het eind. 
Glorie voor de Schepper, ) 
nu en voor altijd.  )  2x 
 

Volg uw Meester, kind’ren, sluit u vast aaneen. 
Hef het schild als pijlen suizen om u heen. 
Hem zij eer, aanbidding, roem en heerlijkheid. 
Zingen wij tot glorie  ) 
Hem in eeuwigheid.  )  2x 

 

• Gezang 427 : 8 en 6 

• Gezang 435 : 3 en 2 

 

• DE WEDLOOP (Opw. 564) 

Ik loop de wedloop die voor mij ligt door een wolk van getuigen omgeven. 
Met mijn ogen alleen op Jezus gericht, in de wedloop van het leven. 
 

Refrein: 
Hij is mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid. 
Hij wijst mij de weg die ik moet gaan. 
Hij is mijn rots en geeft standvastigheid; 
Jezus is het doel van mijn bestaan. 
 

Hij geeft volharding om door te gaan in de strijd  
die het leven ons kan geven. 
Hij heeft zelf ook de pijn en moeite doorstaan in de wedloop van het leven. 
 
Refrein 



En ik weet dat Hij gestorven is aan het kruis om mijn zonde te vergeven. 
Dit geloof is mijn getuigenis in de wedloop van het leven. 
 

Refrein: 
U bent mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid. 
U wijst mij de weg die ik moet gaan. 
U bent mijn rots en geeft standvastigheid. 
Ja, U bent het doel van mijn bestaan! 
Ja, U bent het doel van mijn bestaan! 

 

• Gezang 446 : 1, 3 en 6 

• Gezang 442 : 1, 2 en 3 

• Gezang 466  

• Gezang 441 : 2, 8, 10 en 11 

 

• GEPREZEN ZIJ DE HEER (Opw. 44) 

 

Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. 
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. 
 
Refrein: 
Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam 
dat de schuld der wereld op zich nam. 
 
Verdreven is de schaduw van de nacht. 
En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht! 
 
Refrein 
 
Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht 
dat uitstraalt van het kruis dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. 
 
Refrein 

 

 

 

VOLGENDE TIME 2 SING: ZONDAG 18 NOVEMBER 

THEMA: ‘DE WANDELING’ 


