
Sing-in Opening Winterwerk 
Zaterdag 18 september, 19.30u 
‘Geloven is horen en doen!’ 
 
Inleidend lied: U brengt ons samen 
(Sela) 
 
Welkom en gebed  
 
Heere der Heeren (OTH 410) 
Here der Heren 
Koning der Koningen 
U wil ik eren 
U wil ik lofzingen 
Rots aller eeuwen 
U bent mijn Vesting 
Mijn vaste Burcht 
Bij wie ik schuil 
Refrein: Halleluja (4x) 
 
Eer aan de Vader 
Die alle dingen schiep 
Eer aan de Zoon 
Die mij tot leven riep 
Eer aan de Geest 
U maakt ons samen één 
U alleen 
U heb ik lief 
Refrein: 
 
Wij willen samen vieren (OTH 459) 
Wij willen samen vieren  
dat God van mensen houdt 
En dat Hij in ons midden  
Zijn rijk van liefde bouwt 
Refrein: 
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 
Refrein:  
 
Wij willen samen leven  
als vrienden verder gaan 
En steeds opnieuw vergeven  
wie ons heeft pijn gedaan 
Refrein:  
 
Wij willen samen spelen 
in huis en op de straat 
Geduldig zijn en helpen  
wanneer het moeilijk gaat 
Refrein:  
 

Zing, zing, zingen maakt blij (OTH 464) 
Refrein: Zing, zing, zingen maakt blij 
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij 
Zing, zing, zingen maakt blij 
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij 
 
Allen:  
God is zo goed voor jou en voor mij 
Pieker dus niet, wees dankbaar en blij 
God heeft je lief en daarom zegt Hij: 
Ben je soms moe, kom dan maar bij Mij 
Refrein: 
  
Meisjes en vrouwen:  
Ben je alleen of heb je verdriet 
Lijkt het soms net of niemand je ziet 
Kijk dan omhoog, de hemel is blauw 
Weet je dat God zijn Zoon gaf voor jou? 
Refrein:  
 
Jongens en mannen:  
Zing maar in huis,  
op school en op straat 
en je zult zien hoe goed alles gaat 
Wees maar niet bang,  
want Jezus belooft 
Ik ben bij jou als jij maar gelooft 
Refrein: 
 
Ik wil zingen van mijn Heiland (OTH 95)  
Allen: Ik wil zingen van mijn Heiland, 
Van Zijn liefde wondergroot, 
Die Zichzelven gaf aan 't kruishout 
En mij redde van den dood. 
 
Allen: Refrein: 
Zing, o zing van mijn Verlosser, 
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij: 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
Droeg mijn schuld en ik was vrij. 
 
Vrouwen en meisjes:  
'k Wil het wonder gaan verhalen, 
Hoe Hij op Zich nam mijn straf; 
Hoe in liefde en genade 
Hij 't rantsoen gewillig gaf. 
Refrein: 
 
Mannen en jongens:  
'k Wil mijn dierb'ren Heiland prijzen, 
Spreken van Zijn grote kracht. 
Hij kan overwinning geven 
Over zond' en Satans macht. 
Refrein: 
 
Allen: Ik wil zingen van mijn Heiland, 
Hoe Hij smarten leed en pijn, 
 

Om mij 't leven weer te geven, 
Eeuwig eens bij Hem te zijn. 
Refrein: 
 

Overdenking 
 
Een wijs man bouwde zijn huis op de 
rots (OTH 377) 
Een wijs man bouwde zijn huis  
op de rots,  
een wijs man bouwde zijn huis  
op de rots,  
een wijs man bouwde zijn huis  
op de rots  
en de regen stroomde neer  
En de regen stroomde neer  
en de vloed kwam op,  
en de regen stroomde neer  
en de vloed kwam op,  
en de regen stroomde neer  
en de vloed kwam op  
en het huis op de rots stond vast.  
 
Een dwaas man bouwde zijn huis  
op het zand,  
een dwaas man bouwde zijn huis  
op het zand,  
een dwaas man bouwde zijn huis  
op het zand  
en de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neer  
en de vloed kwam op,  
en de regen stroomde neer  
en de vloed kwam op,  
en de regen stroomde neer  
en de vloed kwam op,  
en het huis stortte in met een plof.  
 
Dus bouw je huis op Jezus, de Rots, dus 
bouw je huis op Jezus, de Rots,  
dus bouw je huis op Jezus, de Rots  
en de zegen daalt dan neer.  
En de zegen daalt dan neer  
en ’t gebed stijgt op,  
en de zegen daalt dan neer  
en ’t gebed stijgt op,  
en de zegen daalt dan neer  
en ’t gebed stijgt op.  
Bouw je levenshuis op Hem.  
 
Uw Woord is een lamp (OTH 448) 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad. 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad. 

Uw woord is een lamp, 

Uw Woord is een licht, 



Uw woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad. 

 

Song of connectedness 

Lied van verbondenheid uit Kenia 

 

Zanggroep:  

Living below in this old sinful world. 

Hardly a comfort can afford. 

Striving alone to face temptations sore. 

Tell me: where could I go but to the 

Lord. 

 

Allen: Refrein 

Where could I go oh where could I go. 

Seeking a refuge for my soul. 

Needing a friend to help me in the end. 

Tell me: where could I go but to the 

Lord. 

 

Vrouwen en meisjes: 

Neighbors are kind, 

I love them everyone. 

We get along in sweet accord. 

But when my soul needs manna  

from above. 

Tell me: where could I go  

but to the Lord. 

Allen: Refrein 

 

Mannen en jongens: 

Life here is grand with friends 

I love so dear. 

Comfort I get from God’s own Word. 

Yet when I face the chilling  

hand of death. 

Tell me: where could I go  

but to the Lord. 

Allen: Refrein 

 

Voordracht: Jezus, open mijn oren 
Jezus, open mijn oren. 
Leer mij Uw stem te verstaan. 
Leer mij uw woorden te horen, 
te weten waar ik moet gaan. 
Om Uw licht te verspreiden 
Uw naam te belijden. 
Leer mij uw stem te verstaan 
 
Jezus, open mijn ogen. 
Leer mij de mensen te zien, 
zoals U ze ziet uit de hoge. 
U bent de Heer die ik dien. 
 
 

Om Uw liefde te geven 
aan wie met mij leven. 
Leer mij de mensen te zien. 
 
Jezus, ik open mijn handen. 
Leer mij een zegen te zijn. 
Maak mij een hulp voor de anderen, 
die leven met honger en pijn 
Om aan wie U niet kennen, 
genezing te brengen. 
Leer mij een zegen te zijn.  
 

Jezus vol liefde (OTH 229) 

Jezus vol liefde, 

U wilt ons leiden. 

Wij prijzen U als onze Heer. 

Kom met Uw kracht, o Heer, 

En vul ons tot Uw eer 

Komt tot Uw doel met ieder van ons. 

Maak ons een volk Heer, heilig en rein, 

Dat U Heer volkomen  

steeds toegewijd zal zijn. 

 

Leer mij Uw weg, o Heer (OHT 202) 

Leer mij Uw weg, o Heer, 

leer mij Uw weg. 

Schenk van Uw kracht mij meer, 

leer mij Uw weg. 

Houdt mij in evenwicht, 

dat ‘k voor Uw aangezicht. 

Wandel in het volle licht, 

leer mij Uw weg. 

 

Als vrees soms ’t hart benauwt 

leer mij Uw weg. 

Als zorg mijn dank verflauwt, 

leer mij Uw weg. 

Help mij in vreugd’ en pijn  

noodweer en zonneschijn 

steeds blij in U te zijn. 

Leer mij Uw weg. 

 

Maak ons tot een stralend licht  
(OTH 322) 
Allen: Maak ons tot een stralend licht  
voor de volken, 
Een stralend licht  
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld ziet  
Wie haar het leven geeft, 
Laat het schijnen door ons heen. 
 
Mannen en jongens: 
Maak ons tot een woord van  
hoop voor de volken, 

een levend woord  
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet  
dat U verlossing geeft, 
Uw genade door ons heen. 
 
Vrouwen en meisjes: 
Maak ons tot een zegening 
voor de volken. 
Een zegening voor de mensen  
om ons heen. 
Tot de wereld weet  
Wie elke schuld vergeeft.  
Uw genezing door ons heen. 
 
Allen: En bouw Uw Koninkrijk  
in de volken, 
Uw wil geschied'  
in de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet  
dat Jezus Christus heerst, 
bouw Uw Koninkrijk in ons. 
Bouw Uw Koninkrijk op aard 
 
Wij gaan op weg (OTH 326) 
Mannen en jongens:  
Wij gaan op weg met brandend hart, 
Met een gebed bij elke stap. 
Het lied van hoop klinkt  
door de landen, 
Zingend van de nieuwe dag. 
 
Vrouwen en meisjes:  
Tweeduizend jaar, en dag en nacht, 
brandt deze vlam, verlicht ons land. 
Mensen wachten, harten smachten, 
naar een liefde die verwarmt. 
 
Allen: Refrein 
Laat de vlam weer branden  
als een helder baken, 
als heraut van ´t morgenuur. 
Laat het lied weer sprank´len, 
laat de liefde branden,  
als een vuur, als een vuur. 
 
Allen:  
De liefde roept, de waarheid spreekt, 
dat is de kracht waarmee wij gaan. 
Om hen die vallen, hen die wank´len, 
op te vangen in uw naam. 
Allen: Refrein: 2x 
 
Als een vuur! 
 
 
 

Een mooi en gezegend 

winterwerkseizoen toegewenst! 


