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Themalied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alzo lief had God de wereld 
Alzo lief had God de wereld, 

alzo lief had God de wereld, 

de wereld, de wereld, 

God had de wereld lief. 

 

Dat Hij aan ons heeft gegeven, 

dat Hij aan ons heeft gegeven, 

gegeven, gegeven, 

zijn ééngeboren Zoon. 

Opdat ‘n ieder die gelooft, 

opdat ‘n ieder die gelooft, 

een ieder, een ieder, 

het eeuw’ge leven heeft.  

Amazing Grace 
Amazing Grace, How sweet the sound 
That saved a wretch like me 
I once was lost, but now am found 
T'was blind but now I see 
 
Genade, zo oneindig groot 
dat ik, die ’t niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan ‘k zien 
 

Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
 
Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond

Dank u wel voor de sterren en de maan 

Dank U wel voor de sterren en de maan 

dank U wel voor het groeien van het graan 

dank U wel voor de dieren in de wei 

dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij  

 

Dank U wel voor de bloemen in het gras 

dank U wel voor de vissen in de plas 

dank U wel voor de bossen en de hei 

dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij  

 

Dank U wel voor de wolken en de wind 

dank U wel voor elk mens, voor ieder kind 

dank U wel want U bent zo heel dichtbij 

dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 



Diep, diep, diep als de zee 
Diep, diep, diep als de zee 

Hoog, hoog, hoog als de lucht 

Wijd, wijd, wijd als het water blauw 

Is Jezus' liefde voor jou en mij 

'T Is net zo diep, diep, diep als de zee 

Hoog, hoog, hoog als de lucht 

Wijd, wijd, wijd als het water blauw 

Is Jezus' liefde voor jou 

 

Deep, deep, deep as the sea 

High, high, high as the sky 

Wide, wide, wide as the water blue 

Is Jesus' love for you and me 

It is as deep, deep, deep as the sea 

High, high, high as the sky 

Wide, wide, wide as the water blue 

Is Jesus' love for you, Is Jesus' love for you

Ga met God  
Ga met God en Hij zal met je zijn 

jou nabij op al je wegen 

met Zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

bij gevaar, in bange tijden 

over jou Zijn vleugels spreiden 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten 

in Zijn naam elkaar begroeten 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

Glorie aan God 
Glorie aan God (4x) 

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer, 

Hij is het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. 

Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht, 

wij aanbidden, wij knielen voor Jezus . 

Groot is Zijn trouw, eeuwig Zijn kroon, 

overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is. 

Hij is de hoogste Heer. 

 

Glorie aan God (4x) 

Kondigt het aan door de kracht van zijn naam, 

heel de aard’ wordt vervuld van zijn glorie. 

Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft, 

Hij is verslagen, het Lam troont voor eeuwig. 



Jezus is Heer, Redder en Heer. 

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn, 

heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is. 

Hij is de hoogste Heer. 

 

Glorie aan God (4x) 

Heersen met Hem op de troon en Zijn stem, 

spreekt van liefde, vervuld ons met glorie. 

Heilig en vrij, alle tranen voorbij, 

eeuwig vreugde van God, lof, aanbidding. 

Waardig het Lam, waardig het Lam. 

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn, 

heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is. 

Hij is de hoogste Heer. 

 

Glorie aan God (4x) 

God die alles maakte 

God die alles maakte, 

de lucht en 't zonlicht blij, 

de hemel, zee en aarde, 

zorgt ook voor mij. 

 

God die 't gras gemaakt heeft, 

de bloemen in de wei, 

de bomen, vruchten, vogels, 

zorgt ook voor mij. 

God die alles maakte, 

de maan, de sterrenrij, 

als duist're wolken komen, 

zorgt steeds voor mij. 

Heer, U bent mijn leven 
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 zal niet meer vrezen, want U bent bij mij 

Heer, ik bid U, blijf mij nabij 

 

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 

Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 



En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 

Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 

En in uw vergeving leef ik nu 

 

Vader van het leven, ik geloof in U 

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 

Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 

U die via duizend wegen ons hier samen bracht 

En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 

Om het zaad te zijn van Gods rijk 

Jezus is de goede Herder 
Jezus is de goede Herder, 

Jezus Hij is overal, 

Jezus is de goede Herder, 

brengt mij veilig naar de stal. 

Als je ‘s avonds niet kunt slapen, 

als je bang in ‘t donker bent, 

denk dan eens al die schapen 

die de Heer bij name kent. 

 

Jezus is de goede Herder, 

Jezus Hij is overal, 

Jezus is de goede Herder, 

brengt mij veilig naar de stal. 

En wanneer je soms alleen bent 

en je hart is vol verdriet, 

denk dan aan de goede Herder 

Hij vergeet Zijn schaapjes niet.

Jezus is de goede Herder, 

Jezus Hij is overal, 

Jezus is de goede Herder, 

brengt mij veilig naar de stal, 

Kom aan boord  
Voor de zieken - voor de armen 

voor de mensen met verdriet 

voor het kind dat blijft proberen 

maar toch denkt: het lukt me niet 

voor de zwerver die moet zwerven 

en geen plek heeft waar hij hoort 

is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord! 

 

kom aan boord 

ook voor jou is er een plekje 



waar je hoort 

laat de hoop niet langer varen 

kom aan boord 

sta niet doelloos aan de kant 

want er is een hart vol liefde, pak die uitgestoken hand 

voor het meisje dat blijft denken 

alles gaat bij mij steeds mis 

voor de jongen die al vaker 

uit de boot gevallen is 

voor het kindje dat nog nooit 

van trouw of liefde heeft gehoord 

is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord! 

 

kom aan boord …(2x)  

Laat de kind’ren tot mij komen 
Laat de kindren tot Mij komen, 

alle, alle kindren. 

Laat de kindren tot Mij komen, 

niemand mag ze hindren. 

Want de poorten van Mijn rijk, 

staan voor kindren open, 

laat ze allen groot en klein, 

bij Mij binnen lopen. 

 

Laat de mensen tot Mij komen, 

over alle wegen. 

Laat de mensen tot Mij komen, 

houdt ze toch niet tegen. 

Want de poorten van Mijn rijk, 

gaan ook voor hen open, 

als ze aan een kind gelijk, 

bij Mij binnen lopen.

Lees je Bijbel, bid elke dag 
Lees je bijbel, 

bid elke dag (3*) 

Lees je bijbel, bid elke dag, 

dat je groeien mag (3*) 

Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 

 

Read your bible, 

pray every day (3*) 

Read your bible, pray every day 

if you want to grow (3*) 

Read your bible, pray every day, if you want to grow (3*) 



 

Lis ta bible, 

prie chaque jour (3*) 

Lis ta bible, prie chaque jour 

quand tu veux grandir (3*) 

Lis ta bible, prie chaque jour, quand tu veux grandir (3*) 

Looft de Here  
Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, 

Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons, 

En des Heren trouw is tot in eeuwigheid. 

Halleluja. 

Machtig God, sterke rots 
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. 

Mijn God is zo groot 
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig.  

Er is niets dat God niet kan doen. 2x 

 

De bergen schiep Hij, rivieren erbij, 

de sterren maakte Hij ook. 

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. 

Er is niets dat God niet kan doen 

 

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. 



Er is niets dat God niet kan doen. 2x 

 

Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij, 

Hij zorgt voor jou en voor mij. 

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. 

Er is niets dat God niet kan doen. 

 

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. 

Er is niets dat God niet kan doen. 2x 

 

Heb jij soms verdriet? ’t is God die het ziet, 

Hij legt zijn handen op jou. 

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. 

Er is niets dat God niet kan doen 

Neem mijn leven 
Neem mijn leven, laat het, Heer, 

toegewijd zijn aan Uw eer. 

Maak mijn uren en mijn tijd 

tot Uw lof en dienst bereid. 

 

Neem mijn handen, maak ze sterk, 

trouw en vaardig tot Uw werk. 

Maak dat ik mijn voeten zet 

op de wegen van Uw wet. 

 

Neem en zegen alle vreugd, 

al 't geluk dat mij verheugt. 

Maak dat ik mij nimmer schaam 

mens te wezen in Uw naam. 

 

Neem ook mijne liefde, Heer, 

'k leg voor U haar schatten neer. 

Neem mijzelf en voor altijd 

ben ik aan U toegewijd.

Psalm 42 : 1 
't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 

Schreeuwt niet sterker naar 't genot 

Van de frisse waterstromen, 

Dan mijn ziel verlangt naar God. 

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 

God des levens, ach, wanneer 

Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 

In Uw huis Uw naam verhogen? 



Ps 68:10 
Geloofd zij God met diepst ontzag! 

Hij overlaadt ons, dag aan dag, 

Met Zijne gunstbewijzen. 

Die God is onze zaligheid; 

Wie zou die hoogste Majesteit 

Dan niet met eerbied prijzen? 

Die God is ons een God van heil; 

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 

Ons 't eeuwig, zalig leven; 

Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 

Zelfs bij het naad'ren van den dood, 

Volkomen uitkomst geven 

Ps 84:1 en 2 
Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 

O HEER, der legerscharen God, 

Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 

Hoe branden mijn genegenheên, 

Om 's HEEREN voorhof in te treên! 

Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 

Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 

En aan mijn ziel het leven geeft. 

 

Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 

De zwaluw legt haar jongskens neer 

In 't kunstig nest bij Uw altaren, 

Bij U, mijn Koning en mijn God, 

Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 

Geduchte HEER der legerscharen, 

Welzalig hij, die bij U woont, 

Gestaâg U prijst en eerbied toont.

Ps 116:11 
Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 

Om daar met lof Uw groten naam te danken. 

Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken: 

Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan! 

Samen in de naam van Jezus 
1 Samen in de naam van Jezus 

heffen wij een loflied aan, 

want de Geest spreekt alle talen 

en doet ons elkaar verstaan. 

Samen bidden, samen zoeken 

naar het plan van onze Heer. 

Samen zingen en getuigen, 

samen leven tot Zijn eer 

 



2 Heel de wereld moet het weten 

dat God niet veranderd is. 

En Zijn liefde als een lichtstraal 

doordringt in de duisternis. 

't Werk van God is niet te keren 

omdat Hij erover waakt, 

en de Geest doorbreekt de grenzen 

die door mensen zijn gemaakt. 

3 Prijs de Heer, de weg is open 

naar de Vader, naar elkaar. 

Jezus Christus, Triomfator, 

mijn Verlosser, Middelaar. 

Vader, met geheven handen 

breng ik U mijn dank en eer.  

't Is uw Geest die mij doet zeggen:  

Jezus Christus is de Heer 

‘k Stel mijn vertrouwen 
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 

Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot 

Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij 

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet Hij is mij steeds nabij 

 

Een ding is zeker, Hij verhoort ook mij. 

En dat geloof, dat maakt mij altijd blij. 

Wat Hij belooft, dat doet Hij altijd weer. 

Daarom wil ik Hem dienen als mijn God en Heer. 

 

Wie leert vertrouwen, zo een kind dat doet, 

die zal ontvangen blijdschap, kracht en moed. 

Want God heeft lief, wie worden als een kind. 

En Hij rust niet tot u in Hem de vrede vindt. 

 

Weet je wat God zegt: Ik blijf altijd trouw. 

Hij zegt het mij, maar zeker ook aan jou. 

Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij. 

‘k Zie naar Hem op en ik weet: Hij is mij steeds nabij. 

Welkom, welkom 
Welkom, welkom 

welkom iedereen 

Doe je met ons mee? 

We beginnen zo meteen 

Welkom, welkom 

fijn dat jij er bent 

Zing gezellig mee 

als jij het liedje kent 



 

Maar eerst nog even dit 

voor we verder gaan 

tellen we tot drie 

en dan roep jij je naam 

1, 2, 3 ... 

Sorry maar helaas 

dat ging nog niet zo goed 

daar komt ‘ie nog een keer 

nu weet je hoe het moet 

1, 2, 3 ... 

Welkom, welkom! 

 

Welkom, welkom 

welkom iedereen 

Doe je met ons mee? 

We beginnen zo meteen 

Welkom, welkom 

fijn dat jij er bent 

Zing gezellig mee 

als jij het liedje kent 

Zing gezellig mee 

als jij het liedje kent 

Welkom, welkom! 

Zoek eerst het koninkrijk van God 

Zoekt eerst het koninkrijk van God, 

en zijn gerechtigheid. 

En dit allen krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja. 

Halleluja, halleluja, 

halleluja, hallelu, halleluja. 

 

Men kan niet leven van brood alleen, 

maar van ieder woord 

dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja. 

Halleluja, halleluja, 

halleluja, hallelu, halleluja. 

 

Bidt en u zal gegeven zijn, 

zoekt en gij zult Hem zien. 

Klopt en de deur zal voor u open gaan. Hallelu, halleluja. 

Halleluja, halleluja, 

halleluja, hallelu, halleluja. 

 


