Liedteksten groep 3 en 4: schooljaar 2022 - 2023

Week 34: Eerste schoolweek (23-08)
Week 35: Psalm 121:1 (30-8)
‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den Heer alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep en sinds bewaarde.

Week 36: OTH 168 (06-09)
Zegen ons Algoede,
neem ons in Uw hoede
en verhef Uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

Week 37: Psalm 136:1 (13-09)
Looft den Heer want Hij is goed,
looft Hem met een blij gemoed.
Want Zijn gunst alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

Week 38: OTH 450 (20-9)
In het begin lag de aarde verloren.
In het begin in de duisternis;
God sprak Zijn woord en het licht werd geboren,
‘t licht dat vandaag onze dag nog is.

Week 39: Palm 100:1 (27-09)
Juich aarde, juich alom den Heer',
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

Week 40: OTH 451 (04-10)
Het water steeg wel hoog,
maar wonder boven wonder
ging Noach niet ten onder.
De ark alleen bleef droog,
de ark alleen bleef droog.

Week 41: Psalm 105:5 (11-10)
God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
Tot in het duizendste geslacht.
‘t Verbond met Abraham Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.
Week 42: liederen voor dankdag (18-10)
Week 43: Herfstvakantie (25–10)
Week 44: (01-11) liederen dankdag oefenen
Week 45: OTH 342 (08-11)
Vader ik aanbid U
‘k Leg mijn leven voor U
Hallelujah!
Jezus ik aanbid U,
‘k Leg mijn leven voor U
Hallelujah!
Heil’ge Geest ik aanbid U,
‘k Leg mijn leven voor U
Hallelujah!

Week 46: Psalm 139:1 (15-11)
Niets is, o Oppermajesteit,
bedekt voor Uw alwetendheid.
Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daan,
Gij weet mijn zitten en mijn staan:
Wat ik beraad of wil betrachten,
Gij kent van verre mijn gedachten!

Week 47: OTH 542 (22-11)
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
gelijk wij ook aan anderen vergeven
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid, in eeuwigheid. Amen.

Week 48: OTH 89 (29-11)
Komt allen tesamen, jubelend van vreugde.
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren.
Komt laten wij aanbidden.
Komt laten wij aanbidden,
Komt laten wij aanbidden,
Die Koning!
Week 49: OTH 409 (06-12)
Refrein:
Goed nieuws, goed nieuws,
iedereen moet het horen.
Goed nieuws, goed nieuws,
Jezus is geboren.
Jezus is geboren.
Couplet 1.
Wij wil je heel graag helpen
In alles wat je doet.
En gaat het soms wat moeilijk,
Hij geeft je nieuwe moed.
Couplet 2.
Hij is de allerbeste,
Geen ander is als Hij.
De machtigste en sterkste,
Hij is het allebei.
Couplet 3.
En Hij is ook een Vader,
Die heel veel van je houdt.
Hij draagt je in je armen
Als jij op Hem vertrouwt.
Couplet 4.
Hij geeft je echte vrede
En wie in Hem gelooft
Die krijgt het eeuwig leven
Want dat heeft Hij beloofd.
Couplet 5.
Hij is ook altijd bij je
En altijd om je heen.
En waar je ook naar toe gaat,
Hij laat je nooit alleen.

Week 50 en 51: Kerstprogramma oefenen
Week 52, week 1 en 2: Kerstvakantie (27-12, 03-01 en 10-01)

Week 3: Psalm 105:5 (17-01)
God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
Tot in het duizendste geslacht.
‘t Verbond met Abraham zijn vrind
Bevestigt Hij van kind tot kind.

Week 4: OTH 562 (24-01)
Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt
En dat Hij in ons midden Zijn rijk van liefde bouwt,
Omdat wij kind’ren van de Vader zijn ( 2x)

Week 5: Psalm 81:12 (31-01)
Opent uwe mond, eist van mij vrijmoedig,
op Mijn trouw verbond,
al wat u ontbreekt, schenk Ik zo gij ‘t smeekt,
mild en overvloedig.

Week 6: OTH 565 (07-02)
Zing, zing, zingen maakt blij,
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij.
Zing, zing, zingen maakt blij,
Zingen van Jezus, maakt vrolijk en vrij.
God is zo goed voor jou en voor mij.
Pieker dus niet, wees dankbaar en blij.
God heeft je lief en daarom zegt Hij:
Ben je soms moe? Kom dan maar bij Mij!

Week 7: Psalm 84:2 (14-02)
Zelfs vindt de mus een huis o Heer!
De zwaluw legt haar jongskens neer,
in ‘t kunstig nest bij Uw altaren.
Bij U mijn Koning en mijn God,
verwacht mijn ziel een heilrijk lot,
geduchte Heer der legerscharen!
Welzalig hij, die bij U woont,
gestaag U prijst en eerbied toont!

Week 8: Liederen voor biddag (21-02)
Week 9: Voorjaarsvakantie (28-02)
Week 10: Liederen voor biddag (07-03)
Week 11: OTH 505 (14-03)
Here, maak mij Uw wegen bekend,
En toon mij de weg, die goed is voor mij.
O, Here, maak mij Uw wegen bekend,
En toon mij de weg, die goed is voor mij.
Want U bent mijn God, de enige God.
Ja, U bent mijn God, de enige God.
Laat mij zien
Wat U wilt
Door Uw Woord
Door Uw Geest
Dank U, Heer.

Week 12: OTH 523 (21-03)
Ik zal de Here God liefhebben met mijn hele hart
Met mijn hele ziel, mijn hele verstand
Ik zal mijn naaste liefhebben als mijzelf
Als ik ga
Of sta
Of wacht op Zijn ja
Ik zal de Here God liefhebben met mijn hele hart
Week 13: OTH 428 (28-03)
Een steen op het graf
Die kan er niet af,
Iedereen treurt,
Iedereen treurt.
Maar kijk ‘s wat er is gebeurd.
Kijk eens wat er is gebeurd.
De steen is weg
De weg is vrij
Het graf is leeg
De pijn voorbij.
Want Jezus leeft en de steen is weg, weg, helemaal weg.
Een steen op mijn hart.

Zo zwaar en zo zwart,
Het komt nooit meer goed
Het komt nooit meer goed.
Maar kijk ‘s hier wat Jezus doet,
Kijk eens hier wat Jezus doet.
De steen is weg
Mijn hart is vrij
Ik voel me nieuw
God is bij mij.
Want Jezus leeft en de steen is weg, weg, helemaal weg, foetsie!
Week 14 en 15: (04-04 en 11-04) liederen voor Goede Vrijdag en Pasen
Week 16: LB 411
Wilhelmus van Nassau,
Ben is van Duitsen bloed.
Den vaderland getrouwe
Blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
Ben ik, vrij, onverveerd,
Den Koning van Hispanje
Heb ik altijd geërd.
Week 17, 18 en 19 Meivakantie (25-04, 02-05 en 09-05).
Week 20: OTH 553 (16-05)
Vertel het aan de mensen wie liefde heeft: Jezus!
Vertel het aan de mendsen, wie vrede geeft: Jezus!
Vertel het aan de mensen, dat Jezus leeft.
Vertel het aan de mensen!
Want iedereen moet weten wie liefde heeft: Jezus!
Want iedereen moet weten wie vrede geeft: Jezus!
Want iedereen moet weten, dat Jezus leeft.
Iedereen moet weten!
Week 21: Liederen voor Hemelvaart en Pinksteren (23-05)

Week 22: Psalm 146:1 (30-05)
Prijs den Heer met blijde galmen.
Gij mijn ziel hebt rijke stof.
‘k Zal zolang ik leef mijn psalmen,
Vrolijk wijden aan Zijn lof.
‘k Zal zolang ik ‘t licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied!
Week 23: OTH 169 (06-06)
Zegen ons Heer, zegen ons Heer.

U, Die de hemel en aarde gemaakt heeft,
Zegen ons Heer.
Heft Uw handen op,
naar het heiligdom
en prijst den Heer, Hallelujah!
De Heer zegene u, de Heer zegene u.
Hij, Die de hemel en aarde gemaakt heeft,
Zegene u.
Dank U Heer.
Dank U Heer.
U, Die de hemel en aarde gemaakt heeft,
Dank U Heer.
Week 24: Psalm 141:3 (13-06)
Zet Heer een wacht voor mijne lippen.
Behoed de deuren van mijn mond,
Opdat ik mij tot gene stond
Iets onbedachtzaams laat ontglippen.
Week 25: OTH 265 (20-06)
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.
Eventueel in het Engels:
Abba Father, let me be
Yours and yours alone.
May my will forever be
Evermore Your own.
Never let my heart grow cold.
Never let me go.
Abba, Father, let me be.
Yours and Yours alone.

Week 26: Psalm 116:1 (27-06)
God heb ik lief, want die getrouwe Heer’
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
Hij neigt zijn oor, ‘k roep tot Hem al mijn dagen.
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.
Week 27 : Herhalingsweek ( 04-07)

