
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sela – Breng ons samen 
 
U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 2X  
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 
Breng ons samen, één in uw naam.  2X  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
 

Opwekking 599 - Kom tot de Vader 
 
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 jij komt 
 
En wat je nu ook doet 
Z'n liefde blijft bestaan 

Ook niets wat jij ook deed 
Verandert daar iets aan 
Omdat Hij van je houd 
Gaf Hij zijn eigen zoon 
En nu is alles klaar wanner 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 
Z'n liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ooit deed 
Verandert daar iets aan 
Omdat Hij van je houdt 
Gaf Hij z'n eigen zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt 
 
Kom tot de vader 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn     
   2X 
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 
 



Opwekking 708   Kom zing voor de Heer 
 
Kom, zing voor de Heer, 
die eeuwig regeert, 
die nooit veranderen zal. 
Onfeilbaar eerlijk, 2X 
 
onpeilbaar goed; 
Zijn Woord houdt eeuwig stand. 
Ja, uw Woord houdt eeuwig stand. 
 
Refrein 
De Hemel juicht, uw Kerk getuigt: 
'Groot is uw trouw, o Heer!' 
Van eeuw tot eeuw belijden wij: 
'Groot is uw trouw, o Heer! 
Hoe groot is uw trouw, o Heer!' 
 
Alles verandert, 
maar U blijft gelijk; 
uw koninkrijk kent geen eind 
En wat U beloofd hebt, 
dat zult U ook doen; 
Uw trouw is voor altijd. 
Wij vertrouwen U altijd. 
 
Refrein 
De Hemel juicht, uw Kerk getuigt: 
'Groot is uw trouw, o Heer!' 
Van eeuw tot eeuw belijden wij: 
'Groot is uw trouw, o Heer! 
Hoe groot is uw trouw, o Heer!' 
 
 
 

Van generatie tot generatie 
nooit liet U ons in de steek. 
Gisteren en vandaag steeds dezelfde, 
die was, die is en die komt. 
 
Refrein 
De Hemel juicht, uw Kerk getuigt: 
'Groot is uw trouw, o Heer!' 
Van eeuw tot eeuw belijden wij: 2X 
'Groot is uw trouw, o Heer! 
Hoe groot is uw trouw, o Heer!' 
 
 

Opwekking 687 – Heer wijs mij Uw weg 
 
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 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, 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. 
 
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. 
 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
 
 

Opwekking 763 – Ik heb U nodig  
 
Heer, ik kom en beken, 
nu ik hier dicht bij U ben: 
zonder U val ik uiteen; 
leid mijn hart door stormen heen. 
Refrein 
O mijn Heer, ik heb U nodig; 
elk moment, zo nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ’k heb U nodig. 
Mijn schuld zit diep; U kunt erbij. 
U vergeeft en reinigt mij. 



Waar U bent, daar ben ik vrij; 
woon in mij en heilig mij. 
 
Refrein 
O mijn Heer, ik heb U nodig; 
elk moment, zo nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ’k heb U nodig. 
Leer mijn lied de weg naar U 
als verleiding mij omgeeft. 
Als ik niet kan staan, leun ik op U. 
Jezus, hoop die in mij leeft! 
 
Refrein 
O mijn Heer, ik heb U nodig;  
elk moment, zo nodig. 2X 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ’k heb U nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ‘k heb U nodig. 2X  
 
 

Lev – Wees gezegend 
De zegen van God zij met jou. 
In het licht en het donker, 
Hij blijft je trouw. 
Elke stap van de weg 
die je gaat in Zijn naam, 
zal Hij leiden in liefde, 
waar jij ook zult gaan. 
Ontvang nu de zegen van Hem. 
Durf te dromen, te leven, 
vertrouw op Zijn stem. 
In zijn kracht ben je sterk. 
Wees vervuld met Zijn Geest 

die je troost en je moed geeft, 
vernieuwt en geneest. 
Wees gezegend, 
in de naam van de Vader; 
gezegend, 
in de naam van de Zoon. 2X 
Wees gezegend 
met de Heilige Geest. 
Wees krachtig en moedig 
en wees niet bevreesd. 
Wees krachtig en moedig 
en wees niet bevreesd. 
 
 

Opwekking 650 – Daarom komt er nooit 
een eind 
Voor uw schoonheid ons getoond, 
voor uw komst als Mensenzoon, 
voor het wonder dat U gaf, 
Wij prijzen U. 
 
Voor uw liefde wondergroot, 
voor uw lijden en uw dood. 
Hoe U zondaars heeft bevrijd, 
Waaronder mij. 
 
Refrein: 
Daarom komt er nooit een eind, 
komt er nooit een eind 
aan de vreugde van mijn hart 2X 
vol van dankbaarheid. 
Als mijn tijd gekomen is 
en ik voor U verschijn 
gaat mijn lofzang door. 
 

Als ik de hemel binnenga 
begin ik weer van vooraf aan, 
zal ik juichend voor uw troon 
van genade staan. 
In een machtige hemels koor 
klinkt dit lied de eeuwen door; 
mijn lofzang houdt nooit op, 
houdt nooit op! 
 
En in het nauw gedreven, 
door angst en zorg omgeven 
al zou de wereld U ontkennen, 
Ik kom luid en duidelijk voor Jezus uit! 
 
Refrein: 
Daarom komt er nooit een eind, 
komt er nooit een eind 
aan de vreugde van mijn hart 
vol van dankbaarheid. 
Als mijn tijd gekomen is 
en ik voor U verschijn 
gaat mijn lofzang door. 
 
Als ik de hemel binnenga 
begin ik weer van vooraf aan, 
zal ik juichend voor uw troon 
van genade staan. 
In een machtige hemels koor 
klinkt dit lied de eeuwen door; 
mijn lofzang houdt nooit op, 
houdt nooit op! 
 
Heer ik prijs U, eeuwig prijs ik U. (4x) 


