
Liederenblad bij de kerkdienst van zondag 8-11-20 

 
Openingslied: Votum en Groet. 

Onze hulp en onze verwachting 

is van God, onze Heer. 

Hij die alles maakte, 

laat niet los wat Hij begon. 

 

Genade en vrede van God, de Vader; 

door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. 

Hij woont met zijn Geest in ons. 

Halleluja, halleluja, amen! 

 

Lied 581 (Opwekking). 

Ik wil heel dicht bij U zijn, 

als een kind bij de vader op schoot. 

Ik wil heel dicht bij U zijn; 

dat is de plek waar ik hoor. 

 

Til mij op, neem mij in uw armen. 

Til mij op, houd mij dicht tegen U aan. 

Til mij op, ik wil U omarmen. 

Til mij op en laat mij niet meer gaan. 

 

Draag mij door het diepe water, 

waar ik zelf niet meer kan staan. 

In uw armen ben ik veilig, 

wanneer U mij draagt, 

als ik niet verder kan gaan. 

 

Ik mag heel dicht bij U zijn… 

 

En U tilt mij op, neemt mij in uw armen. 

En U tilt mij op, 

houdt mij dicht tegen U aan. 

En U tilt mij op, ik mag U omarmen. 

En U tilt mij op en laat mij niet meer gaan. 

 

Jesus is the answer 

Jesus is the answer for the world today 
Jezus is het antwoord voor de wereld vandaag 

Above Him there's no other, Jesus is the 

way 
Geen ander boven Hem, Jezus is de weg 

Jesus is the answer for the world today 
Jezus is het antwoord voor de wereld vandaag 

Above Him there's no other, Jesus is the 

way 
Geen ander boven Hem, Jezus is de weg 

 

If you have some questions 
Als je vragen hebt 

In the corners of your mind 
ergens in je gedachten 

Traces of discouragement 
als je soms moedeloos bent 

And peace you can not find 
en je geen vrede kan vinden 

Reflections of your past 
gedachten uit je verleden 

seem to face you every day 
lijken zich elke dag aan te dienen 

But this one thing I do know 
dan weet ik dit ene zeker 

Jesus is the way 
Jezus is de weg.  

 

Jesus is the answer for the world today… 
Jezus is het antwoord voor de wereld vandaag… 

 

I know you´ve got mountains 
Ik weet dat je bergen kent 

That you think you can not climb 
die je nooit denkt te kunnen beklimmen 

I know your skies are dark 
ik weet dat je donkere wolken kent 

You think the sun won’t shine 
dat je denkt dat de zon niet meer gaat schijnen 

In case you do not know 
Voor het geval je het niet mocht weten: 

well, the Word of God is true 
Gods Woord is waar 

And everything He’s promised 
en alles wat Hij beloofd heeft 

He will do for you 
zal Hij voor je doen 

 

Jesus is the answer for the world today… 
Jezus is het antwoord voor de wereld vandaag… 

 

Een toekomst vol van hoop. 

In de nacht van strijd en zorgen  

kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen,  

om een toekomst vol van hoop.   

 

Ook al zijn er duizend vragen,  

al begrijpen wij U niet, 

U blijft ons met liefde dragen,  



U die alles overziet.   

 

U geeft een toekomst vol van hoop;  

dat heeft U aan ons beloofd.   

Niemand anders, U alleen,  

leidt ons door dit leven heen.  

 

U heeft ons geluk voor ogen. 

Jezus heeft het ons gebracht. 

Mens, als wij, voor ons gebroken 

in de allerzwartste nacht.        

 

U bent God, de Allerhoogste, 

God van onbegrensde macht. 

Wij geloven en wij hopen 

op het einde van de nacht. 

 

Mag ik jou tot zegen zijn?  

Mag ik jou tot zegen zijn, 

naast je lopen op de reis?  

Samen achter Jezus aan,       

gaan waar Hij ons wijst.     

Laat ons delen in zijn liefde,  

voor elkaar de minste zijn.   

Met elkaar het leven vieren, 

uitzien naar het koninkrijk.  

  

Mag ik jou tot zegen zijn, 

jou aanvaarden zoals Hij?     

Zoeken naar verbondenheid,  

dwars door alle strijd.  

Laat ons wijze woorden spreken, 

zwijgen als dat nodig is.  

Met elkaar een voorbeeld geven, 

leven als getuigenis.  

  

Laten wij tot zegen zijn  

voor de mensen om ons heen.  

Vol van liefde zoals Hij, 

open en gastvrij.  

Laat ons delen, laat ons geven,  

geven wat de ander mist.  

Elke stap is vol van leven, 

omdat Jezus bij ons is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


