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Liedteksten groep 5 en 6 2022-2023 
 
Week 34: eerste schoolweek.  
 
Week 35: Psalm 32:6 (30-08) 

Oude berijming 

Rechtvaardig volk, verheft uw blijde 
klanken,  
Verheugd in God, naar waarde nooit te 
danken!  
Zingt vrolijk, roemt Zijn deugden t’ allen 
tijd,  
Gij, die oprecht van hart en wandel zijt!  

 
 
Week 36: Vrede zij U – Opw 58 / OTH 166 (06-09)  
Vrede zij u, vrede zij u, ) 

gelijk Mij de Vader zond, )2x 
zend Ik ook u. ) 
 

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. ) 
Mijn woord moet in u zijn, )2x 

dat maakt u vrij. ) 
 

Ontvangt 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. ) 
 
 
Week 37: Psalm 3:3 (13-09) 

Oude berijming vers 3 Nieuwe berijming vers 2 

Ik lag en sliep gerust, 
Van ’s Heren trouw bewust, 
Tot ik verfrist ontwaakte; 
Want God was aan mijn zij, 
Hij ondersteunde mij 
In ’t leed, dat mij genaakte. 
Ik zal vol heldenmoed, 
Daar mij zijn hand behoedt, 
Tienduizenden niet vrezen 
Schoon ik van allen kant 
Geweldig aangerand 
En fel geprangd moog’ wezen. 

Ik legde mij en sliep 
Ik wist dat wie mij riep 
Voor mijn behoud zou waken 
De morgen is gekeerd 
En ik mocht ongedeerd, 
Dank zij Gods trouw, ontwaken. 
Nu is mijn vrees voorbij, 
God ondersteunde mij 
En blijft mij vergezellen. 
Zo treed ik in het perk 
Hoe dreigend ook en sterk 
Tienduizenden zich stellen. 
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Week 38: Als een hert – Opw 281 / OTH 16 (20-09) 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 
 
Week 39: Psalm 31:15 ( 27-09) 

Oude berijming Nieuwe berijming  

Hoe groot is ’t goed, dat Gij zult geven 
Hem, wiens oprechte geest 
Op U betrouwt, U vreest! 
Hoe groot is ’t heil, dat G’ in dit leven, 
Ver boven beed’ en wensen, 
Reeds wrocht voor ’t oog der mensen! 

Hoe groot is ’t goed, dat Gij , o Here, 
Hebt weggelegd voor hem, 
Die acht slaat op uw stem. 
Gij zijt voor wie zich tot U keren 
Een schuilplaats uit den hoge 
Voor aller mensen ogen. 

 
 
Week 40: Heer, U bent mijn leven – OTH 190 (04-10) 
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 zou niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 
Week 41: Psalm 111:1 (11-10)  

Oude berijming Nieuwe berijming  

Looft, halleluja, looft den Heer! 
Mijn ganse hart verheft zijn eer, 
Ik zal zijn naam en grootheid prijzen 
‘K zal met d’oprechten onderling, 
Vereend in hun vergadering 
En raad, Hem plechtig eer bewijzen. 

Van ganser harte loof ik Hem 
In ’t midden van Jeruzalem, 
Den Heer in ’t midden der getrouwen. 
Groot zijn de daden van den Heer, 
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 
De schoonheid van zijn heil 
aanschouwen. 

 
Week 42: liederen voor dankdag (18-10) 
 
Week 43: Herfstvakantie (25-10) 
 
Week 44: Liederen dankdag (01-11)  
 

Week 45: Aan Uw voeten Heer - OTH 223 (08-11) 
Aan Uw voeten Heer, 
Is de hoogste plaats, 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn 
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is de grootste eer, 
daarom buig ik mij voor U. 
 

Ja ik verkies nu om bij U te zijn, 
en om naar U te luisteren, 
in plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 
kom ik nu tot u o Heer. 
 
 
Week 46: Psalm 65: 8 (15-11)  

Oude berijming vers 8 Nieuwe berijming vers 6 

Uw goedheid kroont de jaargetijen. 
Waar Gij uw voetstap zet, 
Daar doet Gij ’t al ten zegen dijen, 
Daar druipt het al van vet. 
Het woeste veld vangt zelfs die 
droppen, 
Zijn weide blijft niet droog; 
De heuvels steken blijde toppen 
Met lachend groen omhoog. 

Gij kroont het jaar van uw genade. 
Waar Gij getreden zijt 
Tooit de woestijn zicht met een wade, 
De hevels zijn verblijd. 
De weidegrond is wit van schapen, 
Het dal van koren blond, 
Dit is het land door u geschapen, 
Uw lof schalt in het rond. 

 
 
Week 47: Here Jezus om uw woord - LB 328 / OTH 229 (22-11) 
Here Jezus, om uw woord  
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort  
uw genade binnenstromen.  
Heilig ons, dat wij U geven  
hart en ziel en heel ons leven. 
 
Week 48: Er is een land van louter licht - LB 290 (29-11) 
Er is een land van louter licht 
waar heil’gen heersers zijn. 
Nooit gaat de gouden dag daar dicht 
in duisternis of pijn. 
 
Week 49: Go tell it on the mountain- OTH 79 (06-12)  
Go tell it on the mountain 
Over the hills and everywhere.  
Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born!  
 
Couplet 1:  
While sheperds kept their watching over flocks by night 
Behold throughout the heavens there shone a holy light.  
 
Couplet 2:  
The sheperds feard and trembled when lo! above the eath 
Rang out the angels chorus that heilaed the Savior’s birth.  
 
Couplet 3:  
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And lo! When they had heard it they all bowed down to pray  
Then travelled on togheter to where the Baby ley.  
 
Couplet 4:  
Down in a lowlu manger the humble Christ was born 
And God sent us salvatio that bleesed Chritmas morn.  
 
Week 50 en 51: Liederen voor kerstviering (13-12 en 20-12) 
 
 
Week 52, 1 en 2 Kerstvakantie (27-12, 03-01 en 10-01) 
 
Week 3: Psalm 27:7 (17-01) 

Oude berijming  Nieuwe berijming  

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten 
zou, 
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn 
moed, gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op den HEER', godvruchte 
schaar, houd moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed. 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid 
neer. 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den 
HEER'. 

O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten 
mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
 
Wees dapper, hart, houd altijd goede 
moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den Heer, die u in zwakheid 
schraagt, 
wacht op den Heer en houd u 
onversaagd. 
 

 
Week 4: Dankt, dankt - LB 44 / OTH 300 (24-01) 
Dankt, dankt nu allen God  
met hart en mond en handen,  
die grote dingen doet  
hier en in alle landen,  
die ons van kindsbeen aan,  
ja, van de moederschoot,  
zijn vaderlijke hand  
en trouwe liefde bood. 
 
Week 5: Psalm 19:5(4) (31-01) 

Oude berijming vers 5 Nieuwe berijming vers 4 

Des Heren vrees is rein, 
Zij opent een fontein 
Van heil, dat nooit vergaat. 
Zijn dierb’re leer verspreidt 
Een straal van billijkheid, 
Daar z’ all’ onwaarheid haat. 
Z’ is ’t mensdom meerder waard, 
Dan ’t fijnste goud op aard’, 
Niets kan haar glans verdoven. 
Zijn streeft in heilzaam zoet, 

Den Heren vrees is rein,  
Zo zal ik zeker zijn 
van d’allerhoogste schat. 
Al wat waarachtig is,  
bestendig en gewis 
is in zijn wet hervat. 
Die wet is ’t hoogste goed, 
meer kostelijk en zoet 
Dan ’t edelst van de honing; 
Begeerlijker dan goud,  
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Tot streling van ’t gemoed, 
Den honing ver te boven. 

blijft dit ons laatst behoud; 
Het woord van onze Koning. 

 
Week 6: De Here zegent jou – Kinder opw 185 (07-02) 
De Here zegent jou 

en Hij beschermt jou, 
Hij schijnt zijn licht 
over jouw leven. 
Hij zal genadig zijn 

en heel dicht bij je zijn, 
Hij zal zijn vrede aan je geven. 
 
Week 7: Psalm 33:6 (14-02)  

Oude berijming vers 6 Nieuwe berijming vers 5 

Maar d' altoos wijze raad des HEEREN, 
Houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. 
Niets kan Zijn hoog besluit ooit keren, 
't Blijft van geslachte tot geslacht! 
Zalig moet men noemen, 
Die hun Maker roemen 
Als hun HEER' en God. 
't Volk, door Hem tevoren 
Gunstig uitverkoren 
Tot Zijn erv' en lot. 

Van waar Hij woont, in 't licht verheven, 
ziet God op deze aarde neer. 
Al wat door mensen wordt bedreven, 
een open boek is 't voor de Heer. 
Woord voor woord te lezen 
is voor Hem hun wezen, 
want Hij vormt hun hart. 
Wat zij ook verzinnen, 
heimelijk beginnen, 
wordt door Hem ontward. 

 
 
Week 8: Liederen voor biddag (21-2)  
Week 9: Voorjaarsvakantie (28-2)  
Week 10: Liederen voor biddag (07-03)  
 
Week 11: De Bijbelboeken OT/NT 9 (14-03) 
YouTube 
 
 
Week 12: Hij kwam bij ons - OTH 114 (21-03) 
Hij kwam bij ons, heel gewoon,  
de Zoon van God als mensenzoon.  
Hij diende ons als een knecht  
en heeft zijn leven afgelegd.  
 
Refrein:  
Zie onze God, de Koning-knecht,  
Hij heeft zijn leven afgelegd.  
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag,  
gedragen door zijn liefd' en kracht. 
 
 
Week 13: Mijn Verlosser – OTH 125 (28-03) 
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 
hangt ten spot van snode smaders. 
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Zoon des Vaders, 
waar is toch uw almacht thans, 
waar uw goddelijke glans? 
Liederen voor Pasen 
 
 
Week 14 en 15: Liederen voor Goede Vrijdag en Pasen (04-04 en 11-04) 
 
 
Week 16: Wilhelmus van Nassouwe (LB 411) (18-04) 
Wilhelmus van Nassouwe  
ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe  
blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje  
ben ik vrij onverveerd, 
den ko-ho-ho-ho-ning van Hispanje  
heb ik altijd geëerd. 
 
Week 17, 18 en 19: Meivakantie (25-04, 02-05 en 09-05) 
 
Week 20:  Toen Jezus terugging – Opw 106 / OTH 359 (16-05) 
Toen Jezus terugging naar de hemel, 
Toen gaf Hij ons een opdracht mee, 
Om in de wereld te vertellen: 
Het goede nieuws aan iedereen. 
 
Ref. 
Want alle mensen moeten weten 
Dat Hij voor hen gestorven is 
En dat ze eeuwig kunnen leven 
Als ze geloven dat ook Hij hun redder is. 
Wij zullen gaan om de wereld te vertellen 
Dat Jezus leeft en van alle mensen houdt.  
Wij zullen gaan om van Jezus te getuigen. 
Zo wordt door ons heen Gods koninkrijk gebouwd. 
 
 
Week 21: Liederen voor Hemelvaart en Pinksteren (23-05)  
 
Week 22: Psalm 100: 3 (30-05) 

Oude berijming  Nieuwe berijming  

Gaat tot zijn poorten in met lof, 
Met lofzang in zijn heilig hof. 
Looft Hem aldaar, met hart en stem, 
Prijst zijnen naam, verheerlijkt Hem! 

Treedt statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Heft hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 

 
Week 23: Vrede van God – Opw 602 / OTH 165 (06-06) 
Vrede van God,de vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
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Vrede van hem,vrede van God, 
De vrede van God zij met jou 
 

In Jezus’naam, In Jezus’naam, 
In Jezus’naam geef ik jou: 
Vrede van hem,vrede van God, 
De vrede van God zij met jou 
 
Week 24: Psalm 116:1 (13-06)  

Oude berijming  Nieuwe berijming  

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. 

God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
Mijn woorden aan. Hij zal mij blijven 
horen 
En levenslang ben ik niet eenzaam 
meer. 

 
 
Week 25: Heer ik kom tot U – OTH 243 (20-06) 
Heer ik kom tot U, hoor naar mijn gebed.  
Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart.  
 
Met Uw liefde, Heer, kom mij tegemoet,  
Nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.  
 
Zie mij voor U staan, zondig en onrein.  
O, Jezus, raak mij aan, van U wil ik zijn.  
 
Jezus op Uw Woord, vestig ik mijn hoop.  
U leeft en U verhoort mijn bede tot U.  
 
Week 26: Zoekt eerst het Koninkrijk – OTH 238 (27-06) 
Zoek eerst het koninkrijk van God, 
en zijn gerechtigheid. 
En dit alles krijgt u bovendien, hallelu halleluja. 
 

Halleluja, halleluja,  
halleluja, halleluja.  
 

Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord. 
dat door de Heer gesproken word, hallelu halleluja. 
 

(Refrein) 
 
Week 27: Herhalingsweek (04-07) 
 


