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• LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opwekking 553) 

 

Laat het feest zijn in de huizen, 

mensen dansen op de straat, 

als het onrecht buigt voor Jezus 

en het volk weer bidden gaat. 

 

Laat uw licht zien in het duister, 

als wij buigen voor het kruis. 

Laat uw heerlijkheid verschijnen 

in de wereld, in ons huis. 

 

Refrein 

 

Halleluja, halleluja, ) 

halleluja, halleluja. )  4x 

 

Refrein 

 

• DROOMLAND 

Heerlijk land van mijn dromen 

Ergens hier ver vandaan 

Waar ik zo graag wil komen 

Daar waar geen leed kan bestaan 

 

Refrein: 

Droomland, Droomland 

Oh, ik verlang zo naar Droomland 

Daar is steeds vree, dus ga met mij mee 

Samen naar ’t heerlijke Droomland 

 

Zwerver, gij vindt daar vrede 

Zieke, gij kent geen pijn 

Daar wordt geen strijd gestreden 

Daar waar mijn broeders nog zijn    

 

Refrein 2 x 

 

• Gezang 47 : 1 en 3 uit Liedboek 

 

Refrein: 

In de bergen, door de dalen, 

hoor ons loflied overal! 

In de hemel en op aarde, 

als uw glorie komen zal. 
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• HEER, WIJS MIJ UW WEG (Opw 687) 

 

Heer, wijs mij uw weg 

en leid mij als een kind 

dat heel de levensweg 

slechts in U richting vindt. 

Als mij de moed ontbreekt  

om door te gaan; 

troost mij dan liefdevol  

en moedig mij weer aan. 

 

Heer, leer mij uw wil 

aanvaarden als een kind 

dat blindelings en stil 

U vertrouwt, vrede vindt. 

Als mij de wil ontbreekt 

uw weg te gaan; 

spreek door uw woord en Geest 

mijn hart en leven aan. 

 

• DE HERE IS MIJN HERDER (Opw 121) 

 

De Here is mijn herder, 

mij ontbreekt niets. 

Hij doet mij nederliggen 

aan grazige weiden. 

Hij voert mij aan rustige wateren; 

Hij verkwikt mijn ziel, 

Hij leidt mij in rechte sporen 

om zijns naams wil. 

 

Gij zalft mijn hoofd met olie, 

mijn beker vloeit over. 

Ja, heil en goedertierenheid 

zullen mij volgen, 

al de dagen van mijn leven. 

Ik zal in het huis des Heren verblijven 

tot in lengte van dagen. 

 

De Here is mijn Herder. 

 

Heer, leer mij uw weg 

die zuiver is en goed. 

Uw woord is onderweg 

als een lamp voor mijn voet. 

Als mij het zicht ontbreekt, 

het donker is; 

leid mij dan op uw weg, 

de weg die eeuwig is. 

Heer, toon mij uw plan; 

maak door uw Geest bekend 

hoe ik U dienen kan 

en waarheen U mij zendt. 

Als ik de weg niet weet, 

de hoop opgeef; 

toon mij dat Christus 

heel mijn weg gelopen heeft. 

Zelfs al ga ik door een dal 

van diepe duisternis. 

Ik vrees geen kwaad, 

want Gij zijt bij mij; 

uw stok en uw staf, die vertroosten mij. 

Gij richt voor mij een dis aan 

voor de ogen van wie mij benauwen. 
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• WEET JE DAT DE VADER JE KENT (Evangelische Liedbundel 471) 

 

Refrein: 

Weet je dat de Vader je kent? 

Weet je dat je van waarde bent? 

Weet je dat je een parel bent 

een parel in Gods hand, 

een parel in Gods hand. 

 

Ze zeggen allemaal: Je kan niks doen, je bent een oen; 

ze trekken altijd aan mijn paardestaart, ik ben niks waard. 

Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit. 

Mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg, 

‘k heb altijd pech, ik ga maar weg.   Refrein 

 

Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom; 

m’n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks. 

Al noemt de hele klas mij sacherijn, ik mag er zijn. 

Al zegt mijn broertje steeds: Wat stout ben jij - 

God houdt van mij, God houdt van mij. 

 

Ik weet dat de Vader me kent. 

Ik weet dat ik van waarde ben. 

Ik weet dat ik een parel ben - 

een parel in Gods hand, 

een parel in Gods hand. 

 

• Gezang 435 : 2, 4 en 5 uit Liedboek 

 

• ALS JE VEEL VAN IEMAND HOUDT (Elly & Rikkert) 

Als je veel van iemand houdt, 

geef je ’t mooiste dat je hebt, 

da’s heel gewoon. 

Omdat God van mensen houdt, 

gaf Hij ’t mooiste dat Hij had, 

Zijn eigen Zoon. 

Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, 

een mooier geschenk ken ik niet. 

Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, 

een mooier geschenk ken ik niet. 

Als je veel van iemand houdt, 

geef je ’t mooiste dat je hebt, 

da’s heel gewoon. 

En de wijzen brachten goud, 

mirre en wierook voor het kind 

als eerbetoon. 

Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, 

een mooier geschenk ken ik niet. 

Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, 

een mooier geschenk ken ik niet. 
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Als je veel van iemand houdt, 

geef je ’t mooiste dat je hebt, 

da’s heel gewoon. 

En als jij de Heer vertrouwt 

leg je leven in Zijn hand 

Hij is Gods Zoon. 

Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, 

een mooier geschenk ken ik niet. 

Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, 

een mooier geschenk ken ik niet. 

 

• JEZUS, GODS HEERLIJKHEID VERSCHIJNT (Opw 534) 

 

Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. 

De Mensenzoon, de Zoon van God zal koning zijn. 

Jezus, Hij offerde zichzelf; wordt nu verhoogd  

wordt nu gekroond; Hij is de Heer! 

 

Refrein: 

En zijn koninkrijk kent geen grens 

en haar heerlijkheid kent geen eind, 

nu de majesteit en luister van de Vredevorst verschijnt. 

Hij zal koning zijn, Hij zal heerser zijn 

en regeren met macht en in gerechtigheid. 

Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. 

 

Jezus, zo lief had Vader ons. 

Hij was Gods trouw, Hij was Gods woord, aan ons getoond. 

Jezus, beeld van Gods heiligheid; wordt nu verhoogd 

wordt nu gekroond; Hij is de Heer! 

 

Refrein 

 

• Gezang 437 uit Liedboek 

 

• DE KRACHT VAN UW LIEFDE (Opw 488) 

Heer ik kom tot U; 

neem mijn hart, verander mij, 

als ik U ontmoet 

vind ik rust bij U. 
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Want Heer ik heb ontdekt, 

dat, als ik aan uw voeten ben, 

trots en twijfel wijken 

voor de kracht van uw liefde. 

 

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. 

 

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 

 

• 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’. 

 

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’. 
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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 293 uit Liedboek 

 

• 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. 
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• VREDE ZIJ U 

 

Vrede zij u, vrede zij u.   ) 

Gelijk Mij de Vader zond,   ) 2x 

zend Ik ook u.     ) 

 

Blijf in mijn vrede, blijf in Mij.  ) 

Mijn woord moet in u zijn,   ) 2x 

dat maakt u vrij.    )   

 

Ontvang mijn Geest, heilige Geest.  ) 

Hij zal u leiden,    ) 2x 

weest niet bevreesd.    ) 

 

Vrede zij u, vrede zij u,   ) 

gelijk Mij de Vader zond,   ) 2x 

zend Ik ook u.     )  

 

 

=================================================================== 

Dit was de laatste Time 2 Sing zangdienst. 

We hopen dat u in de afgelopen 3 jaar genoten heeft van het samen 

zingen tot eer van onze God. 

We hopen dat u nog veel kan en mag genieten van andere kerk- en  

zangdiensten in onze gemeente of daarbuiten. 

Wij, de organisatoren van Time 2 Sing, danken u voor uw belangstelling. 
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