Liedteksten groep 7 en 8 2022-2023

Psalm 27:3 (30-08)
Oude berijming
Och, mocht ik in die heilige gebouwen
De vrije gunst, die eeuwig Hem bewoog,
Zijn lieflijkheid en schonen dienst
aanschouwen.
Hier weidt mijn ziel met een verwond’rend
oog.
Want God zal mij, opdat Hij mij beschutt’,
In ramp en nood versteken in zijn hut,
Mij bergen in ’t verborgen van zijn tent
En op een rots verhogen uit d’ellend’.

Nieuwe berijming
Hoe heeft Hij mij ten dage van het kwade
verborgen in het binnenst van zijn hut:
geen vijandschap ter wereld kon mij
schaden,
de schaduw van zijn wolk heeft mij
beschut.
Hij stelde mij als op een hoge rots,
het woelen van mijn vijanden ten trots;
daarom wil ik met vrolijk feestgerei
juichen voor Hem, want Hij bewaarde mij !

Heilig, heilig, heilig OTH 317 / Opw 236 (06-09)
Heilig, heilig, heilig,
Here God almachtig vroeg in de morgen
wordt U mijn zang gewijd.
Heilig, heilig, heilig,
liefdevol en machtig,
drieénig God, die één in wezen zijt.
Heilig, heilig, heilig,
Gij blijft ons verborgen,
wijl' voor zondig' ogen
uw glans verdwijnt in nacht.
Gij alleen zijt heilig,
geen is uws gelijke,
volmaakt in liefde, heiligheid en macht!
Heilig, heilig, heilig!
Here God almachtig,
heel de schepping prijst U
in aard' en hemel wijd.
Gij alleen zijt heilig,
liefdevol en machtig,
drieénig God, die één in wezen zijt.

Psalm 36:3 (13-09)
Oude berijming
Bij, U, HEER', is de levensbron;
Uw licht doet, klaarder dan de zon,
Ons 't heug'lijk licht aanschouwen.
Wees, die U kennen, mild en goed,
En toon d' oprechten van gemoed
Uw recht, waar z' op vertrouwen.
Dat mij nooit trotse voet vertrapp',
Noch boze hand in ballingschap
Ellendig om doe zwerven.
Daar zijn de werkers van het kwaad
Gevallen in een jammerstaat,
Waarin zij hulp'loos sterven.

Opwekking 772 (20-09)
Ik wil zingen voor de Here.
Hij, de grote Overwinnaar.
) 2x
Hij is mijn God en ik zal Hem prijzen.
Mijn sterkte, beschermer.
Hij kwam mij te hulp.
Refrein :
Overwinnaar.
Hij is mijn God, Hem wil ik eren.
Overwinnaar.
Machtig in de strijd, hoog verheven.
Overwinnaar.
Zijn naam is Heer, Hij is een krijgsheld.
Overwinnaar.
Machtig in de strijd, hoog verheven.
Ik wil zingen voor de Here.
Ontzagwekkend in zijn kracht.
Mijn Verlosser en ik zal Hem prijzen.
Ik wil zingen voor de Here.
Hij verplettert elke macht.
Mijn Verlosser en ik zal Hem prijzen.
Mijn sterkte, beschermer.
Hij kwam mij te hulp.
(Refrein)
Mijn sterkte, beschermer. (3x)
Hij kwam mij te hulp.
(Refrein)
Hoog verheven, hoog verheven

Nieuwe berijming
Bij U, Heer, is de levensbron,
Gij doet ons klaarder dan de zon
het licht der wereld schouwen.
Schenk toch uw heil dat leven doet
en wees voor wie U kennen goed,
bevestig ons vertrouwen.
Geef dat ik niet door 't ruw geweld
der goddelozen word geveld,
beschaam hun trotse zielen.
Maar zie, daar storten zij al neer,
men stoot ze om, zij zijn niet meer:
zij liggen, waar zij vielen.

)
)

Psalm 90:1 (27-09)
Oude berijming
Gij zijt, o HEER', van d' allervroegste
jaren
Voor ons geweest een toevlucht in
gevaren.
Eer berg en rots uit niet geboren waren,
Eer d' aarde rustt' op hare grondpilaren
Van eeuwigheid, o God Die eeuwig leeft,
Zijt Gij de God, Die eind noch oorsprong
heeft!

Nieuwe berijming
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen
komen:
Wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.

Ik bouw op U OTH 191 / Opw124 (04-10)
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 2X)
Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
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 2x)
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.2x)

Een vast burcht LB 401:1 / OTH 179 (11-10)
Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!

Liederen dankdag (02-11)

Herfstvakantie (24-10 t/m 28-10)

Breng dank aan de Eeuwige OTH 298 / opw 331 (08-11)
Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond.
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Here heeft gedaan voor ons.
Breng dank.

Psalm 5:1 (15-11)
Oude berijming
Neem, HEER', mijn bange klacht ter oren;
Zie, als 't aan woorden mij ontbreekt,
Wat d' overdenking in mij spreekt;
Verwaardig U, uit 's hemels koren,
Mijn stem te horen.

Nieuwe berijming
O HERE, wil mijn woorden horen,
laat U mijn zuchten niet ontgaan.
Mijn God, mijn Koning, neem mij aan!
Mijn roep om hulp ga niet verloren,
neig toch uw oren.

Mijn hoop is op U Heer Opw 337 (22-11)
Mijn hoop is op U Heer,
mijn kracht is in U Heer,
mijn hart is van U Heer,
van U. (2x)
Ik prijs U met heel mijn hart,
ik prijs U met al mijn kracht.
Met heel mijn hart,
met al mijn kracht,
heel mijn hart is van U.

Psalm 92:1 (29-11)
Oude berijming
Laat ons den rustdag wijden,
Met psalmen tot Gods eer.
't Is goed, o Opperheer,
Dat w' ons in U verblijden.
't Zij d' ochtendstond, vol zoetheid,
Ons stelt Uw gunst in 't licht;
't Zij ons de nacht bericht,
Van Uwe trouw en goedheid.

Nieuwe berijming
't Is goed de HEER te loven,
zijn dag zij Hem gewijd.
O hoogste majesteit,
mijn psalm stijgt op naar boven.
Uw goedheid zij geprezen
vroeg in de morgenstond,
des nachts bezingt mijn mond
uw trouw aan mij bewezen.

Want een kind is ons geboren OTH 419 (06-12)
Want een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
en de heerschappij rust op zijn schouders.
Wonderbare raadsman, Goddelijke held,
Eeuwige vader, Vredevorst.

Liederen voor kerstviering (23-12)

Kerstvakantie (26-12 t/m 06-01)

Nog voordat je bestond Opw 599 / OTH 260 (17-01)
Nog voordat je bestond,
Kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment,
En telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
Gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
Totdat je komt
En wat je nu ook doet,
Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
Verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
Gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt
Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft,
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt
En wat je nu ook doet
Zijn liefde blijft bestaan
Want niets wat jij ooit deed
Verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
Gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft,
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt
Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft,
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt
De liefde die hij geeft,
De woorden die hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
Totdat je komt.

Ere zij aan God de Vader Opw 320 / OTH 303 (24-01)
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'gen Geest, de Trooster,
de Drie-een'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja
de Drie-een'ge in zijn troon!
Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

Psalm 141:1 (31-01)
Oude berijming
'k Roep, HEER', in angst tot U gevloden,
Ai, haast U tot mijn hulp en red;
Hoor naar de stem van mijn gebed,
Daar ik U aanroep in mijn noden.

Nieuwe berijming
U, HEER, roep ik, U geldt mijn smeken,
snel mij te hulp en hoor mij aan,
U roep ik, wil mij gadeslaan,
laat mij uw bijstand niet ontbreken.

Stil, mijn ziel, wees stil Opw 717 / OTH 234 (07-02)
Stil mijn ziel wees stil
En wees niet bang
Voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds
Hij is er bij
In je beproevingen en zorgen
God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen
Stil mijn ziel wees stil
En dwaal niet af
Dwars door het dal zal Hij je leiden
Stil, vertrouw op Hem
En hef je schild tegen de pijlen van verleiding
God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen
Stil mijn ziel wees stil
En laat nooit los
De waarheid die je steeds omarmd heeft
Wacht wacht op de Heer
De zwartste nacht
Verdwijnt wanneer het daglicht…

Psalm 113:1 (14-02)
Oude berijming
Gij 's HEEREN knechten, looft den
HEER';
Looft Zijnen Naam, verbreidt Zijn eer;
De Naam des HEEREN zij geprezen!
Zijn roem zij door 't heelal verbreid,
Van nu tot in all' eeuwigheid;
Men loov' 't aanbidd'lijk Opperwezen.

Nieuwe berijming
Prijst, halleluja, prijst den HEER,
gij 's HEREN knechten, immermeer
moet 's HEREN naam gezegend
wezen.
Van waar de zon in 't Oosten straalt,
tot waar z' in 't Westen nederdaalt,
zij 's HEREN grote naam geprezen.

Liederen biddag (08-03)

Voorjaarsvakantie (27-02 t/m 03-03)

Liederen biddag (08-03)

Gods volk wordt uitgeleid Opw 148 / OTH 308 (14-03)
Gods volk wordt uitgeleid,
zij gaat met vreugde voort,
en de bergen en heuv'len
juichen rondom haar.
Alles zingt erbij,
zelfs de bomen zijn blij
en zij klappen voor hun God.
En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem
En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem
En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem
en wij gaan vrolijk voort.

U zij de glorie OTH 129 / Opw 213 (21-03)
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer weer.
Uit een blinkend stromen, daalde d’engel af,
heeft de steen genomen, van ’t verwonnen graf:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen, in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind,
en zegt telkens kere, Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immer meer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In zijn goddelijk wezen, is zijn glorie groot;
niets heb ik te vrezen, in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.

Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem Opw 614 / OTH 131 (28-03)
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
Met een kruis op zijn rug en een doornenkroon
Hoor hoe de menigte schreeuwt en roept: kruisig hem
Zo gaf God zijn eigen zoon
Zie het lam aan het kruis daar op Golgotha
Als de koning der Joden wordt hij veracht
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
Als hij roept: het is volbracht
Ja ik dank u voor uw genade o heer
Dat u het kruis voor mij droeg
U bewijst uw genade aan mij telkens weer
Uw genade is mij genoeg
In het rijk van de dood is hij neergedaald
Ja, uit liefde voor ons heeft hij dit gedaan
Maar de steen van het graf is nu weggehaald
Jezus leeft hij is opgestaan
Ja ik dank u voor uw genade o heer
Dat u het kruis voor mij droeg
U bewijst uw genade aan mij telkens weer
Uw genade is mij genoeg
En nu kom ik tot u met vrijmoedigheid
Met ontzag en respect kniel ik voor u neer
U bent koning en God tot in eeuwigheid
U bent Jezus de hoogste heer
Ja ik dank u voor uw genade o heer
Dat u het kruis voor mij droeg
U bewijst uw genade aan mij telkens weer
Uw genade is mij genoeg
Ja ik dank u voor uw genade o heer
Dat u het kruis voor mij droeg

U bewijst uw genade aan mij telkens weer
Uw genade is mij genoeg
Uw genade is mij genoeg
Uw genade is mij genoeg

Liederen voor Goede Vrijdag / Pasen (07-04)

Wilhelmus (vers 6) LB 411 (18-04)
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Meivakantie (24-04 t/m 05-05)

Geest van hierboven OTH 136 (16-05)
Geest van hierboven, leer ons geloven
Hopen, liefhebben door uw kracht
Hemelse Vrede, deel U nu mede
Aan een wereld die U verwacht
Wij mogen zingen van grote dingen
Als wij ontvangen al ons verlangen
Met Christus opgestaan
Halleluja
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven
Als wij herboren Hem toebehoren
Die ons is voorgegaan
Halleluja

Liederen voor Hemelvaart/Pinksteren (23-05)

Psalm 150:1 (30-05)
Oude berijming
Looft God, looft Zijn naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.

Nieuwe berijming
Halleluja, volken, kom:
prijs God in zijn heiligdom.
Prijs Hem om zijn oppermacht,
om zijn daden, om zijn pracht.
Prijs Hem, Hij is hoogverheven.
Laten hoorn en harp en lier,
tamboerijn en dansplezier
Hem uitbundig hulde geven.

Ik zal er zijn, Sela (06-06)
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Welzalig de man die niet wandelt OTH 1 / Opw 244 (13-06)
Welzalig de man die niet wandelt, in de raad der goddelozen
Die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters
Maar aan des Heren wet, zijn welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst, bij dag en bij nacht
Want hij is, als een boom geplant aan waterstromen
die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet verwelkt
Alles gelukt

Machtig God, sterke rots OTH 276 (20-06)
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
Glorie voor uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
Heilig en rechtvaardig,
Stralend Licht, Morgenster,
Niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Psalm 65:1 (27-06)
Oude berijming
De lofzang klimt uit Sions zalen
Tot U met stil ontzag;
Daar zal men U, o God, betalen
Geloften, dag bij dag.
Gij hoort hen, die Uw heil verwachten,
O Hoorder der gebeên,
Dies zullen allerlei geslachten
Ootmoedig tot U treên.

Herhalingsweek (04-07)

Nieuwe berijming
De stilte zingt U toe, o Heere,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

