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Liederen zondag 7 juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sela, God van Leven 

2  Votum en groet 

3. Christian Verwoerd, O God, u bent mij God (Psalm 63a) 

4. Openingsgebed 

5. Lezen Filippenzen 1: 12-26 

6. Kinderlied, Zoekt eerst het koninkrijk van God 

7. Verkondiging ds. Arjan van den Os 

8. Opwekking 460, Wat mij dierbaar was 

9. Gebed 

10. Psalm 117 

11. Zegen 

12. GK177, Heer U bent mijn leven

1. Sela, God van Leven 

 

1 Wat is mijn diepste hoop en troost? 

Dat U mij redt, zelfs van de dood. 

Of ik nu leef of sterf, ik ben 

Uw eigendom, door U gekend. 

 

2 Wat stof is zal tot stof vergaan, 

maar met U mag ik verder gaan. 

In leven, sterven en altijd 

ben ik in Uw aanwezigheid. 

 

3 God van leven, eeuwig leven, 

in de nood bent U nabij. 

Jezus, leven van mijn leven, 

mijn verlosser leeft in mij. 

 

4 Ik weet dat Jezus Christus leeft, 

die zelf mijn dood verslagen heeft. 

De laatste vijand is niet meer. 

Ik ben voor eeuwig van mijn Heer. 

 

 

3. Christian Verwoerd, O God, u bent mij God (Psalm 63a) 

 

1  O God, U bent mijn God 

U zoek ik vroeg in de morgen 
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Mijn ziel dorst naar U 

Mijn lichaam verlangt naar U 

In een land, dor en dorstig, zonder water 

 

2 Zo sterk verlangend, heb ik U eerder, 

In Uw heiligdom gezocht 

Daar zag ik toen Uw grote sterkte 

Uw grote kracht en heerlijkheid 

 

O God, U bent mijn God... 

 

3  Uw trouw en goedheid zijn immers beter 

Beter dan het leven zelf 

Mijn lippen zullen U daarom prijzen 

Ik zegen U mijn leven lang 

 

 O God, U bent mijn God... 

 

 Want bij U, ja bij U Heer, vind ik leven 

 

 

6. Kinderlied, Zoekt eerst het koninkrijk van God 

 

1 Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, 

 en dit alles krijgt u bovendien. 

 Hallelu, halleluja. 

 

2 Halleluja, halleluja, halleluja, 

hallelu, halleluja. 

 

3 Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord 

 dat door de Heer gesproken wordt. 

 Hallelu, halleluja. 

 

4 Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien, 

 klopt en de deur zal voor u opengaan. 

 Hallelu, halleluja. 

 

 

8. Opwekking 460, Wat mij dierbaar was 

 

1 Wat mij dierbaar was, 

 Wat ik vinden wou, 

 Dingen waar ik mij aan binden zou, 

 Alles wat ik zocht, 

 Kennis, macht of geld 

 Heeft geen waarde meer. 

 Wat werk'lijk telt: 

 

 Ik wil U kennen, Jezus; 

 Dat is mijn grootste schat. 

U verlost, U bevrijdt, 

U bent mijn gerechtigheid; 

O, ik hou van U... 
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2 Ik geloof dat ik gerechtvaardigd ben, 

Doordat U mij uw genade geeft. 

En mijn liefste wens is om meer en meer 

Zoals U te zijn die in mij leeft. 

 

3 En wanneer ik deel in uw lijden, Heer, 

Zal ik delen in uw heerlijkheid. 

Door nu "n met U in uw dood te zijn, 

Zal ik bij U zijn in eeuwigheid. 

 

 

10. Psalm 117 

 

 Looft, alle volken, looft den Heer, 

roemt, alle naties, roemt zijn eer. 

Want over ons is groot en wijd 

zijn gunst en goedertierenheid, 

voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan. 

Heft met ons Halleluja aan. 

 

 

12. Heer U bent mijn leven 

 

1 Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 

Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 

U woord is het pad de weg waarop ik ga 

Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 

Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij 

Heer, ik bid U, blijf mij nabij 

 

2 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 

Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 

En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 

Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 

En in uw vergeving leef ik nu 

 

3 Vader van het leven, ik geloof in U 

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 

Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 

U die via duizend wegen ons hier samen bracht 

En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 

Om het zaad te zijn van Gods rijk 

 


