
Bid met mij - Sela (luisterlied)  
 
U maakt ons een - OTH 303
U maakt ons één. 
U bracht ons tesamen, 
Wij eren en aanbidden U. 
U maakt ons één, U bracht ons tesamen, 
Wij eren en aanbidden U. 

Wordt uw wil gedaan, 
Dan bindt het ons saam, 
Iedereen zal deel zijn van uw gezin. 
Wordt uw wil gedaan, 
Dan bindt het ons saam, 
Iedereen zal deel zijn van uw gezin. 

 
Heer u bent mijn leven vers 1 en 3 - Weerklank 439 

Leer mij o Heer u lijden recht betrachten vers 1,4,5,6 - Weerklank 153 

Is dat, is dat mijn Koning? - Weerklank 147 

Op u alleen, mijn licht, mijn kracht – Weerklank 460 

Psalm 4a:4 uit Weerklank 

 
Ik hef mijn ogen - OPW 640
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
Mijn hulp is van U, Heer, 
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
U bent mijn beschermer 
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 

Wat kan mij gebeuren 
door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw, 
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven; 
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 
Mijn hulp is van U, Heer. 
O, van U! 

 
Laat ons samen een zijn - Sela 
1. Heer, U bent één: El Elohim, 

als God de Vader, Zoon en Geest. 
U laat volmaakte eenheid zien, 
die er altijd is geweest. 

  
2. Drieënig God, U maakt ons één, 

als kerk die van vergeving leeft. 
U brengt ons samen, U alleen, 
door de eenheid van de Geest. 

  

Refrein: Laat ons samen één zijn Heer, 
verenig uw kerk 
door de kracht van de liefde. 
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons 
werkt; 
voor de glorie van uw naam. 
  
3. Niemand is minder, niemand meer; 

wij zijn gegeven aan elkaar 
door Jezus Christus onze Heer, 
die ons lief heeft en aanvaardt. 

 
Ik bouw op u - Weerklank 445 


