
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gezang 340 b - Geloofsbelijdenis 
 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper 
des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze 
Heere; 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit 
de maagd Maria; 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is 
gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom 
opgestaan van de doden; 
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand 
Gods, des almachtigen Vaders; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden 
en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de 
gemeenschap der heiligen; 
vergeving der zonden; 
wederopstanding des vlezes; 
en een eeuwig leven. 
Amen 

Opw 502 – Jezus ik wil heel dicht bij 
U komen 

 
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, 
in uw nabijheid wil ‘k zijn.  
Zo dicht bij U voel ‘k uw liefde stromen, 
U maakt mij heilig en rein. 

 
In de schuilplaats van de Allerhoogste 
blijf ik onder uw vleugels, o Heer. 
Uw schaduw beschermt mij, 
uw troon is mijn toevlucht. 
U bent mijn leven, mijn eer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opw 737 – U nodigt mij aan tafel 
 
U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; 
te proeven van het leven, dat U deelt door brood 
en wijn. 
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag: 
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag. 
 
 
U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart; 
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart. 
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer: 
in vertrouwen leg ik alles voor U neer. 
 
De beker in uw handen neem ik vol liefde aan, 
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens 
staan. 
Geen woorden meer van oordeel, genade 
onverdiend, 
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien. 
 
U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening 
aan. 
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. 
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij: 
door de kracht van uw genade ben ik vrij! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opw 427 – Maak mij rein voor U 
 
Maak mij rein voor U 
als gelouterd goud en zuiver zilver 
laat mij zijn voor U 
als gelouterd goud, puur goud 
 
Dwars door het vuur 
maakt U mij rein en puur 
ik strek mij uit Jezus 
naar meer van Uw Geest en Uw heiligheid 
ja ik besluit Jezus  
een dienst knecht te zijn van U mijn meester 
steeds tot Uw wil bereid 
 
Maak mij rein voor U 
als mijn levend schoon vergeef mijn zonden  
laat mij zijn voor U 
zuiver als Uw Zoon heiligheid 
 
 
 
 

Hh 705 – Kinderen van de Vader  
 
Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt 
En dat Hij in ons midden Zijn rijk van liefde bouwt 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
 
Wij willen samen delen met kinderen klein en groot 
En net als Jezus geven aan anderen in nood 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
 
Wij willen samen leven als vrienden verder gaan 
En steeds opnieuw vergeven wie ons heeft pijn 
gedaan 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
 
Wij willen samen spelen in huis en op de straat 
Geduldig zijn en helpen wanneer het moeilijk gaat 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
 
 

Opw 732 – Wat een wonder  
 
Wat een wonder dat ik 
meewerken mag in uw koninkrijk, 
dat ik meewerken mag 
en ik U van dienst kan zijn. 
 
Met eigen handen 
zal ik werken aan uw recht. 
Ik dank U Heer 
en doe graag wat U mij zegt. 
 
 
 
 
 

Wij mogen bidden voor wie ziek is, 
koken voor wie honger heeft, 
steunen wie de kracht mist, 
troosten wie gevangen leeft. 
Jezus deed het ons voor: 
de Vader geeft, wij geven door. 
 
Wij mogen zorgen voor wie arm is, 
kleden wie geen kleren heeft, 
helpen wie gevlucht is, 
delen met wie niets meer heeft. 
Jezus deed het ons voor: 
de Vader geeft, wij geven door. 
 
 

DNP - Psalm 150  
 
Halleluja, wereld, kom: 
prijs God in zijn heiligdom. 
Prijs Hem om zijn grote macht, 
om zijn weergaloze kracht. 
Prijs Hem, want Hij is verheven. 
Laten hoorn en harp en lier, 
tamboerijn en dansplezier 
Hem de hoogste hulde geven. 
 
Prijs Hem allen, prijs Hem luid 
met de snaren en de fluit. 
Prijs Hem, geef Hem eer en dank 
met de schelle bekkenklank. 
Prijs Hem slaand op de cimbalen. 
Laat een loflied altijd weer 
klinken voor de hoogste HEER. 
Prijs Hem wie kan ademhalen! 
 
 
 


