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OTH 466  Zoals klei in de hand van de 
pottenbakker 
 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker 
Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker 
Zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer 
 
Kneed mij, Here God 
Ook als het soms wel eens pijn doet 
Kneed mij, Here God 
U weet precies hoe ik zijn moet 
 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker 
Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker 
Zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer 

 
 
 
Kneed mij, Here God 
'k Wil mij opnieuw aan U geven 
Kneed mij, Here God 
U maakt iets moois van mijn leven 
 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker 
Zo ben ik in Uw handen, O Heer 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker 
Zo maakt U mij een vat tot Uw eer 
 
 
JdH 140  Ik zie een poort wijd open staan 
 
1.  Ik zie een poort wijd open staan, 
 waardoor het licht komt stromen 
 van 't kruis, waar 'k vrijlijk heen mag gaan 
 om vrede te bekomen. 
 
Refrein: 
 Genade Gods, zo rijk en vrij! 
 Die poort staat open ook voor mij! 
 Voor mij! Voor mij! 
 Staat open, ook voor mij. 
 
2.  Die open poort laat d' ingang vrij, 
 aan wie komt binnen vlieden; 
 aan rijk en arm, aan u en mij 
 komt Jezus vrede bieden. 
 
Refrein 
 
 

 
 

 
 
Opw 609  U bent heilig  
 
U bent Heilig, U bent Heilig 
U bent Machtig, U bent Machtig 
U bent Waardig, U bent Waardig 
Eer en ontzag, Eer en ontzag 
 
Ik wil volgen, Ik wil volgen 
ik wil luisteren, ik wil luisteren 
van U houden, van U houden 
iedere dag 
 
U die Koning bent, en de hoogste Heer 
U de machtigste, kwam op aarde neer 
Als Emanuel, God zal met ons zijn 
Als het land van god, zo volmaakt en rein 
 
 



 
 
U die leven geeft, mij bevrijding gaf, 
die voor eeuwig leeft, U heeft alle macht. 
U mijn alfa omega eens zal ik U zien 
U mijn meester Messias verlosser en vriend 
 
U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U 
 
 
OvK 198  U alleen wil ik aanbidden 
 
U alleen wil ik aanbidden 
en heel dicht bij U zijn. 
Alles om mij heen vergeten 
om op U gericht te zijn. 
 
Refrein: 
De woorden die Uw naam verhogen 
komen diep vanbinnen, uit mijn hart. 
En mijn handen hef ik op naar U, 
want U bent mijn Heer en mijn God. 
 
En als ik erover nadenk 
hoe groot U bent, 
vind ik het zo heel bijzonder 
dat U mij kent. 
 
U, mijn Heer en mijn God, 
U, mijn Heer en mijn God, 
U, mijn Heer en mijn God, 
U, mijn Heer en mijn God. 
 
 
 

 
 
JdH 106  Voorwaarts, Christenstrijders 
 
1.  Voorwaarts, Christenstrijders,  
 drukt uws Konings spoor. 
 Met Zijn heil'ge kruisvaan  
 gaat ons Jezus voor. 
 Weest voor Zijn bevelen,  
 wat u dreigt, nooit doof. 
 Toont, hoe bang 't u worde,  
 in Zijn woord geloof. 
 
Refrein: 
 Voorwaarts, Christenstrijders,  
 drukt uws Konings spoor; 
 met Zijn heil'ge kruisvaan  
 gaat ons Jezus voor. 


