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Woord vooraf 
 
Toen enkele jaren terug jongeren in Oenkerk duidelijk te kennen gaven dat de kerkdienst hen niet veel 
zei, o.a. omdat er zo weinig liederen gezongen werden die hen aanspraken, werd besloten daar met 
elkaar iets aan te doen. Er kwam een eigen bundeltje met liederen voor kinderen en jongeren (en een 
aantal liederen van vroeger, waaraan velen uit hun eigen jeugd nog een goede herinnering bewaren). 
Deze bundel kreeg een vervolg, toen – vanwege de grote belangstelling – gemeenten in het hele land 
in de gelegenheid werden gesteld om met concrete voorstellen te komen voor een nieuwe bundel voor 
landelijk gebruik. Vanuit meer dan 200 gemeenten werden liederen aangedragen. Sommige 
gemeenten hadden alleen behoeften aan liederen voor kinderen en jongeren. Andere gemeenten 
zagen toch ook graag voor ouderen een aantal liederen opgenomen. Daarom werd besloten tot een 
dubbele uitgave. Beide bundels hebben dezelfde opbouw en bevatten in grote lijnen dezelfde liederen. 
Maar in de ene bundel wordt ieder onderdeel besloten met één of meer liederen voor ouderen, terwijl 
er in de andere bundel op die plaats nog meer liederen voor kinderen en jongeren staan. 
In deze pocketuitgave staan voor de compleetheid de liederen voor ouderen in een extra katern 
achterin opgenomen. 
In de bundel staan de liederen gerangschikt naar de gang van de kerkdienst: een ontmoetingsplek 
met God bij uitstek. Maar dat neemt niet weg dat verreweg de meeste liederen ook op andere 
plaatsen gezongen kunnen worden: overal waar mensen God willen proberen te ontmoeten, kunnen 
liederen helpen. 
Bij deze bundel is ook een losbladig ‘Werkboek’ verschenen, waarin naast zettingen voor orgel en 
piano, volop ruimte is voor creatieve inbreng vanuit de plaatsen waar met deze bundel gewerkt wordt. 
Wie verwerkingsideeën heeft voor bepaalde liederen, of bijvoorbeeld begeleidingsmuziek voor een 
jeugd-muziekgroep heeft geschreven, wordt hartelijk uitgenodigd deze op te sturen naar de uitgever. 
Dit materiaal komt dan ook voor anderen beschikbaar en kan bij het betreffende lied in het ‘Werkboek’ 
worden gevoegd. 
Waar de noodzaak gezien wordt van meer samenspel op het terrein van de godsdienstige opvoeding 
kan met concreet aan de slag: een lied, waaraan op school met muziekinstrumenten met veel plezier 
gewerkt is, kan in de liturgie op zondag door de kinderen met de gemeente feestelijk worden herhaald. 
Kinderen die op club of catechese beeldend aan het werk zijn geweest met een lied, kunnen zo op 
hun manier een bijdrage leveren aan de eredienst. 
Waar vieren en vertellend met kinderen en jongeren stilgestaan wordt bij het geheim van God, zal 
telkens weer behoefte zijn aan liederen die hen wat tekst en melodie betreft aanspreken. OP school, 
in de kerk en thuis.  
Ik hoop dat velen, jong en oud, met plezier uit deze bundel zullen putten. 
 

Oenkerk, Zomer 1990 
 Geert Tromp 

  



Aanwijzingen voor het gebruik 
 
In de indeling van deze bundel wordt het verloop van de kerkdienst gevolgd. Bij ieder onderdeel zijn 
de liederen zoveel mogelijk gerangschikt naar de leeftijdsgroep voor welke ze bedoeld zijn. 
 
Op diverse plaatsen zijn, klein en cursief, suggesties voor het gebruik van een lied aangegeven. 
Zo kan bijvoorbeeld een mogelijkheid voor wisselzang aangegeven zijn, waarbij 
(s)  = solo 
(v)  = vrouwen/meisjes 
(m) = mannen/jongens 
(a)  = allen 
Wanneer van de aangegeven mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, hoeft men alleen nog maar te 
zeggen dat het lied gezongen wordt, zoals dat staat aangegeven. Bij die liederen waar gitaargrepen 
voorhanden waren, staan deze bij de muziek afgedrukt. 
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Woord vooraf 
 
Aanwijzingen voor het gebruik 
 
I BIJEENGEROEPEN om te beginnen 
 
   1 Geroepen om te zingen 
   2 Zondagslied 
   3 Lied van het feest 
   4 Ochtend ontluikt weer 
   5 Dit is de dag 
   6 Hoor de klokken luiden 
   7 De zondag 
   8 Wij allen met elkaar 
   9 Op hoop van zegen 
  10 Een simpel openingslied 
  11 Wees welkom allemaal 
  12 Een huis voor God 
  13 Vervul dit huis 
  14 Lied over de plaats waar wij bijeengekomen zijn 
  15 Vrede voor jou, hierheen gekomen 
  16 Ergens moet het hoge woord 
  17 Heer onze Heer hoe zijt Gij aanwezig 
  18 Bijeengeroepen uit onze huizen 
  19 Wees welkom 
  20 Habitat 
  21 Als er twee of drie… 
  22 Wij zijn hier bijeen in de naam van de Heer 
  23 Kaars jij mag branden in ons midden 
  24 Kaars jij mag branden: je geeft aan ons je licht 
  25 Gegroet jij, jij 
  26 Wij groeten elkaar 
  27 Gezegend de mens 
  28 Een lied vol kleuren 

  29 In het huis van Vader God 

  30 Spelenderwijs 
 
II ROEPEN UIT HET DONKER Kyrie, gloria, verootmoediging 
 

  31 Op de drempel 
  32 Wij komen hier ter ere 
  33 Voor we beginnen 
  34 Waarom? 
  35 Gloria 
  36 God, wanneer? 
  37 Heer, ontferm U, smeken wij 
  38 Om uw wereld, mensen, dieren 
  39 Eer aan God de Vader, Heer van alle tijden 
  40 Vervul ons verlangen 
  41 Eer aan God 
  42 Lieve Here Jezus, laat ons leven 
  43 Ere zij God 
  44 Wij horen van onrecht 
  45 Ere zij God op de aarde 
  46 Kyrie eleison 
  47 Gloria in excelsis Deo 
  48 Uit onze duisternis roepen wij 
  49 Ere zij aan God onze Vader 



   50 Laat ons bidden uit gemis 
   51 Lofzegging 
   52 Om de mensen, om hun leven 
   53 Zingt van de Vader 
   54 Waarom leven wij met woest geweld 
   55 Leve de aarde in de gloria 
   56 Wij deden niet wat goed was, Heer 
   57 Wanneer zal komen 
   58 Psalmen in het donker 
   59 Uw naam is bevuild, uw koninkrijk weersproken 
   60 Wie van ons 
   61 God vol vergeven 
   62 Onder de gesloten hemel 
   63 Heer, ontferm u – a 
   63 Heer, ontferm u – b 
   64 Kyrie – a 
   64 Kyrie – b 
   65 O Christus, geef ons uw vrede 
   66 Schenk u wereld vrede 

   67 Tussen schaduw, tussen licht 

   68 Ik zoek een land 

   69 Hoelang zal het duren 

   70 Heer, leer ons zien 
 
III BIJ ONZE NAAM GEROEPEN Feest van de doop 
 
   71 Ik heb je bij je naam geroepen 
   72 Geboren ben je om te leven 
   73 Waterdruppels op je hoofd 
   74 Jij kindje 
   75 Je naam staat geschreven 
   76 Mensenkind, waar kom jij vandaan 
   77 Jij hebt een naam 
   78 Water, water van de doop 
   79 Lied bij de doop 
   80 Kind, wij dragen je op handen 
   81 Laat nu de jongsten binnenkomen 
   82 Voor mensen kunnen spreken 
   83 Nog maar nauw’lijks uitgeslapen 
   84 Licht van de Heer wil zich verspreiden 
   85 Als kaarsjes in de nacht 

   86 Dooplied 
 
IV GEROEPEN OM TE LEVEN Gods leefregels 
 
   87 Geef alle ruimte aan het goede leven 
   88 Van God is de aarde 
   89 Het grootste gebod 
   90 Het lied van de Tien Woorden 
   91 Wij kiezen voor de vrijheid 
   92 Is wat je zegt wel echt? 
   93 Wees goed voor elkaar 
   94 Handen heb je om te geven 
   95 Hand en voet 
   96 Er komen andere tijden 
   97 Linkerwang-rechterwang 
   98 Het lied van begin tot einde 
   99 Van dag tot dag 
  100  Het grote gebod 
  101 Niemand leeft voor zichzelf 



  102 Blijf niet staren 
  103 Het woord dat ik jou geef 
  104 Een leven lang 
  105 Zoek eerst het koninkrijk van God 
  106 Het lied van mens en dier 
  107 Wees goed voor deze aarde 
  108 Lied van het land 
  109 Houden van mensen 
  110 Liefde is het meeste 
  111 In zijn stroming 
  112 Een land om van te dromen 
  113 Opgeroepen tot de vrijheid 
  114 Gelukkig de mens 
  115 Zalig de mens 

  116 Geef alle ruimte aan de liefde 

  117 Zolang er mensen zijn 

  118 Hier wordt het land gezocht 
 
V ROEPEN OM LICHT bij een open bijbel 
 
  119 Wij zijn bij U gekomen 
  120 Horen en zien 
  121 ’t Boek van de Heer zal opengaan 
  122 U spreekt tot ons 
  123 Gods boek gaat open in ons midden 
  124 Geef ons u liefde, Heer 
  125 Lied om licht 
  126 Gods woord, zo dikwijls afgeschreven 
  127 Lied aan het licht 
  128 Woord dat ons oproept om te leven 
  129 Wees bij ons, Heer 
  130 Heer, voor uw adem bevreesd 
  131 De bijbel gaat weer open 

  132 Hoe God deze wereld bemint 

  133 Kom, heilige Geest 
 
VI  GEROEPEN OM TE ANTWOORDEN liederen van lof, dank, gebed en geloof 
 
        Lofzegging op de Schriftlezing 
  134 Halleluja – a 
  134 Halleluja – b 
  134 Halleluja – c 
  134 Halleluja – d 
  135 Lof aan Jezus Christus – a 
  135 Lof aan Jezus Christus – b 
  136 Gelukkig wie niet op wil geven 
  137 Woorden van oudsher gegeven 
  138 Door de zegen van uw woord 
  139 Uw woord is een lamp 
  140 Woord van het begin 
  141 Het Woord van God tot hiertoe doorverteld 
   Lofliederen 
  142 Loof en prijs de Heer 
  143 Zing alle dagen 
  144 Zing met ons de Heer 
  145 Zing nu de Heer 
  146 Wij loven U 
  147 Dat er nog dieren zijn 
  148 Prijs de Heer, mijn ziel 
  149 Met hart en ziel 



  150 Van één tot tien 

  151 Psalm 151 
  152 Laten wij nu samen 
  153 Looft de Here, alle gij volken 
  154 Verblijd u, alle volken 
  155 Vader, ik aanbid u 
   Dankliederen 
  156 Als ik heel erg blij bent 
  157 O lieve Heer ik ben zo blij 
  158 Dank, Vader God, voor deze dag 
  159 Vader God wij danken U 
  160 Wie houdt van ons? 
  161 Dank U 
  162 God die alles maakte 
  163 Dank u voor deze nieuwe morgen 
  164 Mensen groot en klein 
  165 Laten wij gaan zingen 
  166 Zing met mij halleluja 
  167 Al wat mooi is om ons heen 
  168 Dankt nu allen de Heer 
   Gebedsliederen 
  169 Spreken met God 
  170 Ik wil wat met u praten, Heer 
  171 Geef, Heer, ons moed om te horen 
  172 Voor wie op de aarde wonen 
  173 Om te leven met zovelen 
  174 Vader die in de hemel zijt 
  175 Onze Vader 
  176  Gebedsrefrein a 
  176  Gebedsrefrein b 
  176  Gebedsrefrein c 
   Geloofsliederen 
  177 Zolang er honger is en dorst 
  178 God wil geen honger en geen dorst 
  179 Wij geloven dat het leven goed wordt 
  180 Hij zoekt geen macht 
  181 Het lied van Jezus 
  182 Lied van het geloof 
  183 Is God een woord 
  184 Een God is Hij voor jou en mij 
  185 Gods handschrift 
  186 God die ons heeft voorzien 
  187 ‘k Stel mijn vertrouwen 
  188 Ik geloof in God de Vader 

  189 Ik geloof in de God 

  190 Godsnaam is veelbelovend 
 
VII GEROEPEN OM TE DELEN Collecte 
 
  191 Wij leggen onze gaven 
  192 Kun je sparen 
  193 Wij hebben geld gekregen 
  194 Vraagt iemand brood 
  195 Ogen 
  196 Wie weet zich uitverkoren 
  197 Gaven delen wereldwijd 

  198 Leef met elkaar 
 
 
 



VIII  AAN TAFEL GEROEPEN Rond de tafel van de Heer 
 
  199 Ik zal er zijn voor jou 
  200 Uitnodiging tot de tafel 
  201 De tafel van samen 
  202 Wij worden genodigd aan tafel te gaan 
  203 Een lied rond de tafel 
  204 Heilig, heilig, heilig 
  205 Gezegend Hij die komt 
  206 Eten en drinken gaan wij bij de Heer 
  207 Maranatha – a 
  207 Maranatha – b 
  208 Onze Vader 
  209 Lam van God 
  210 Eet en drinkt van brood en wij 
  211 Neemt Gods Woord met hart en mond 
  212 Vredewens – a 
  212 Vredewens – b 
  212 Vredewens – c 
  213 Dit is het brood voor onderweg 
  214 Wij hebben God gevonden 
  215 Hij brak het brood 
  216 Als wij weer het brood gaan breken 
  217 Kom uit je dood 
  218 De Here is mijn herder 

  219 Het Avondmaal 
 
IX GEROEPEN OM TE DROMEN Liederen van hoop 
 
  220 Droomliedje 
  221 Van de vrede blijf je dromen 
  222 Lied van dromen en vergezichten 
  223 Wij dromen onze droom 
  224 Wij moet zwijgen zal gaan spreken 
  225 Leve het leven 
  226 Voor kleine mensen is Hij bereikbaar 
  227 Je kan het wel dromen 
  228 Deze wereld omgekeerd 
  229 Van Jouw toekomst wil ik spreken 
  230 De steppe zal bloeien 

  231 Luidop dromen 

  232 Ik heb een droom 
 
X OP WEG GEROEPEN gezegend verder 
 
  233 Aan het einde van de dag 
  234 Je hoeft niet bang te zijn 
  235 Lied van het geheim 
  236 Het lied van Gods naam 
  237 ’t Woord heeft weer geklonken 
  238 Ite missa est 
  239 Het lied van de grote vrede 
  240 Zegen onze oren, Heer 
  241 Ga met ons mee 
  242 Blijf mij nabij, wanneer het avond is 
  243 Wonen overal nergens thuis 
  244 De hemel draagt 
  245 Vrede zij u 
  246 Blijf met uw genade bij ons 

  247 Wij gaan weer verder 



  248 Door de wereld gaat een woord 

  249 Beste allemaal 
  250 De Here zegene en behoede ons 
  251 De genade van God 
  252 Groot is de wereld 
  253 Bemoediging 
  254 Ga 
  255 Amen 
 
VOOR JONG EN OUD Liederen van vroeger 
 

   29 U zij de glorie 

   30 Daar juicht een toon 

   67 Vaste rots van mijn behoud 

   68  Als g’ in nood gezeten 

   69 Welk een vriend is onze Jezus 

   70 Schep in mij, o God een rein hart 

   86 Eens brachten de moeders 

  116 Zalig hij, die ’t hoogste goed… 

  117 Leer mij uw weg 

  118 Ga niet alleen door ’t leven 

  132 Hier ver van ‘t aard gewoel 

  133 Vreugde, vreugde, louter vreugde 

  150 Prijs de Heer, met blijde galmen 

  151 Geprezen zij de Heer 

  189 Daar ruist langs de wolken 

  190 Heugelijke tijding 

  198 Grijp toch de kansen 

  219 Ik wil zingen van mijn Heiland 

  231 De dorre vlakte der woestijnen 

  232 Veilig in Jezus’ armen 

  247 Als ik maar weet 

  248 Op bergen en in dalen 

  249 Heer wees mijn Gids 
 
verantwoording 
 
Register op de beginregel van het eerste vers 
  



 
 
 
 
 



 


