
Melodie: Mijn Jezus ik hou van u (ELB 371) 

Geen liefde zo wonderlijk: Uw liefde voor mij. 

Geen liefde zo ruim en rijk; ik kan er niet bij. 

Uw liefde, o Vader, is onverklaarbaar groot, 

uit liefde gaf Gij Uw Zoon zelfs over tot de dood. 

 

Geen liefde zo wonderlijk Uw liefde voor mij. 

Geen liefde rijkt verder en is zo nabij 

Uw liefde, o Jezus is mij te wonderbaar; 

uit liefde stierf Gij aan ’t kruis en liet mijn zonden daar 

 

Geen liefde zo wonderlijk: Uw liefde voor mij. 

Geen liefde is inniger en maakt werk'lijk vrij. 

Uw liefde, o Heil'ge Geest, verbrak al mijn verweer, 

uit liefde won Gij mij in voor Jezus als mijn Heer. 

ELB 374/Opwekking 407 

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering 

de wereld zie die U hebt voortgebracht. 

Het sterrenlicht, het rollen van de donder, 

heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 

Refrein:Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:  

hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 

tot in de dood gegaan is als een Lam, 

sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 

en aan het kruis mijn zonde op zich nam. Refrein: 

Als Christus komt met majesteit en luister, 

brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 

en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! Refrein: 
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NLB 655, vers 1, 3 en 4 

Zingt voor de Heer een nieuw gezang! 

Hij laaft u heel uw leven lang 

met water uit de harde steen. 

Het is vol wond’ren om u heen. 

Een lied van uw verwondering 

dat nóg uw naam niet onderging, 

maar weer opnieuw geboren is 

uit water en uit duisternis. 

De hand van God doet in de tijd 

tekenen van gerechtigheid. 

De Geest des Heren vuurt ons aan 

de heilge tekens te verstaan. 

ELB 426 vers 1, 3 en 4 

Dank U voor de wond'ren die gebeuren. 

Dank U voor de bloemen in het veld. 

Dank U dat Uw schepping vol met kleuren 

van Uw liefde voor een mens vertelt. 

Refrein:  Dank, dank, dank o Heer. 

U blijft altijd bij ons Heer.  

Amen, amen, amen. 

 

Dank U voor het zonlicht in de straten; 

Dank U voor de sterren in de nacht. 

Dank U dat als vrienden mij verlaten 

U vanuit de hemel naar mij lacht. Refrein: 

 

Dank U voor het wonder in mijn leven; 

Dank U voor Uw Geest en voor Uw kracht. 

Dank U dat U alles hebt gegeven, 

dat U alles voor mij hebt volbracht. Refrein: 

NLB 354 vers 1, 3 en 4 

Jouw leven staat aan het begin, 

het heeft nog geen herinnering. 

Het is zo weerloos en zo klein, 

je weet nog niet hoe het zal zijn. 

O Heer, bevestig ons bestaan, 

noem ons bij onze naam. 

Je huilt nog van verwondering, 

maar jij hoort hier, in onze kring. 

Het water wacht, de diepe zee 

geeft jou een taal, een teken mee. 

O Heer, bevestig ons bestaan, 

noem ons bij onze naam. 
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Dan ziet het oog des blindgeboren' 

uw schepping in haar zomergloor; 

dan dringen tot des doven oren 

uw goddelijke woorden door. 

De kreup'le zal van vreugde springen, 

de sprakeloze tong zal zingen, 

hosanna's meng'lend tot Uw lof; 

en stromen levend water spreiden 

hun zilv'ren beekjes door de heide, 

zo fris als eens in Edens hof! 

NLB 769 vers 1, 5 en 6 

Eens, als de bazuinen klinken, 

uit de hoogte, links en rechts, 

duizend stemmen ons omringen, 

ja en amen wordt gezegd, 

rest er niets meer dan te zingen, 

Heer, dan is uw pleit beslecht. 

 

Mensen, komt uw lot te boven, 

wacht na dit een ander uur, 

gij moet op het wonder hopen 

dat gij oplaait als een vuur, 

want de Geest zal ons bestoken,  

nieuw wordt alle creatuur. 

 

Van die dag kan niemand weten, 

maar het woord drijft aan tot spoed, 

zouden wij niet haastig eten, 

gaandeweg Hem tegemoet, 

Jezus Christus, gistren, heden, 

Komt voor eens en komt voor goed! 
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Vraagt naar des HEEREN grote daden; 

zoekt zijn nabijheid, zijn genade. 

Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt, 

zijn wonderen ten teken stelt, 

volk dat op Abram u beroemt, 

met Jakobs nieuwe naam genoemd. 

 

Die gunst heeft God zijn volk bewezen, 

opdat het altoos Hem zou vrezen, 

zijn wet betrachten en voortaan 

volstandig op zijn wegen gaan. 

Prijs God om al zijn majesteit. 

Hij leidt ons tot in eeuwigheid. 

ELB 373 

mijn Jezus mijn Redder, Heer er is niemand als U. 

laat elk moment, al wat ik denk, vol zijn van Uw liefde Heer. 

mijn Schuilplaats mijn Trooster, veilige toren van kracht. 

adem en stem, al wat ik ben, brengen U voortdurend eer. 

juich voor de Heer heel de aarde wees blij 

zing voor de Koning en Zijn heerschappij 

bergen aanbidden de zee juicht mee bij het horen van Uw Naam. 

U wil ik prijzen voordat wat U schiep 

mijn leven lang loven want U heb ik lief 

niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 

ELB 47 vers 1 en 3 

De dorre vlakte der woestijnen 

zal zich verblijden eindeloos; 

de zandzee zal herschapen schijnen, 

want bloeien zal zij als een roos. 

Van heil'ge vreugde zal zij beven, 

doortintelt van een heerlijk leven, 

dat nimmermeer verwelken zal. 

Zij zal de wonderen des Heren 

aanschouwen en zijn grootheid eren 

met jubelend triomfgeschal. 

Dat teken is een heilgeheim: 

God wil met jou verbonden zijn. 

Hij is nabij waar jij ook bent, 

omdat Hij je bij name kent. 

O Heer, bevestig ons bestaan, 

noem ons bij onze naam. 

NLB 442 

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

Verlos mij van mijn bange pijn! 

Zie, heel mijn hart staat voor U open 

en wil, o Heer, uw tempel zijn. 

O Gij, wien aard' en hemel zingen, 

verkwik mij met uw heilge gloed. 

Kom met uw zachte glans doordringen, 

o zon van liefde, mijn gemoed! 

 

Vervul, o Heiland, het verlangen, 

waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 

Ik wil in ootmoed U ontvangen, 

mijn ziel en zinnen zijn bereid. 

Blijf in uw liefde mij bewaren, 

waar om mij heen de wereld woedt. 

O, mocht ik uwe troost ervaren: 

doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 

NLB 578, vers 1, 5 en 6 

O kostbaar kruis, o wonder Gods, 

waaraan de Prins der glorie stierf; 

ik wil om U zijn zonder trots, 

ik acht verlies wat ik verwierf. 

 

En door zijn dood en door zijn bloed 

is nu de wereld dood voor mij. 

Ik ben gestorven, maar voor goed 

van heel de dode wereld vrij. 

De aarde zelf is veel te klein 

voor wie U waarlijk loven wil. 

Uw liefde is een groot geheim, 

zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 
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NLB 413 vers  1 en 2 

Grote God wij loven u 

Heer, o sterkste aller sterken! 

Heel de wereld buigt voor U, 

En bewondert Uwe werken. 

Die Gij waart ten allen tijd, 

Blijft Gij ook in eeuwigheid 

Alles wat u prijzen kan, 

U, de eeuw'ge, Ongeziene, 

Looft Uw liefd' en zingt er van! 

Alle Eng'len, die U dienen, 

Roepen U nooit lovensmoe: 

"Heilig, heilig, heilig" toe! 

NLB 352 vers 1, 2 en 3 

Jezus, Meester aller dingen, 

Woord van God van den beginne, 

in het lot der stervelingen 

brengt Gij tekenen tot stand. 

 

Gij weerstaat de boze machten, 

storm en ontij, donk're nachten 

en 't gevaar dat wij niet achten: 

richt U op en strek uw hand! 

Mozes heeft behoud gevonden, 

Farao ging diep ten onder, 

Gij doet wonder boven wonder, 

draag ons naar de overkant. 

 

Opwekking 770  

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
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‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

NLB 904: 1, 3 en 5 

Beveel gerust uw wegen  

al wat u 't harte deert 

der trouwe hoed' en zegen 

van Hem, die 't al regeert 

Die wolken, lucht en winden  

wijst spoor en loop en baan 

zal ook wel wegen vinden 

waarlangs uw voet kan gaan  

 

Laat Hem besturen, waken  

't is wijsheid wat Hij doet 

Zo zal Hij alles maken 

dat ge u verwond’ren moet 

als Hij, die alle macht heeft  

met wonderbaar beleid 

geheel het werk volbracht heeft 

waarom gij thans nog schreit 

Maar blijft gij met vertrouwen  

naar God zien in de nacht 

dan doet Hij u aanschouwen 

wat gij het minst verwacht 

Eens zal Hij u bevrijden  

ook van de zwaarste last 

houd moedig bij het strijden 

aan zijn beloften vast  

Psalm 105 vers 1, 2 en 18 

 

Looft God de Heer, en laat ons blijde 

zijn glorierijke naam belijden. 

Meldt ieder volk en elk geslacht 

de wonderen die God volbracht. 

Gij, die van harte zoekt de Heer, 

verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 

 


