
De eerstvolgende Zingen na de dienst is op D.V. zondag 25 december met als thema: ‘Kerst’. 

Zingen na de dienst          februari 2020   Geloven en belijden

1) Geloof is, dat men God vertrouwt 
1. Geloof is, dat men God vertrouwt 
en vast op Zijn beloften bouwt. 
Geloof is, dat men ’t aangezicht 
alleen op Christus houdt gericht. 
 
2. Geloof in Jezus vindt gewis 
al wat voor redding nodig is. 
Geloof neemt alles uit Zijn hand 
en schept een ware liefdesband. 
 
3. Kom ons geloof te hulp, o Heer, 
bewaar het tot de ommekeer 
waarin geloof aanschouwen wordt 
en wij U loven, onverkort. 
 
2) Al zou de vijgeboom niet bloeien 
1. Al zou de vijgeboom niet bloeien, geen 
opbrengst aan de wijnstok zijn, 
toch zal mijn beker overvloeien,  
want Jezus schenkt mij vreugdewijn. 
Al draagt ook de olijf geen vruchten  
ontbreekt het koren op het veld 
met Hem heb ik geen kwaad te duchten  
die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld. 
 
2. Al kwellen ziekten, zorgen, machten,  
ik zal hen met Gods woord verslaan. 
Ik blijf zijn beeld in mij verwachten,  
al klaagt de boze mij ook aan. 
Nochtans, ja nochtans zal ik juichen:  
De HERE Here is mijn kracht, 
en ied're vijand zal zich buigen  
voor Hem die alles heeft volbracht. 
 
3) Ik bouw op U 
1. Ik bouw op U, 
mijn Schild en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga 
ik op de vijand aan. 
Sterk in Uw kracht, 
gerust in Uw bescherming, 
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
Sterk in Uw kracht, 
gerust in Uw bescherming, 
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
 
2. Gelovend ga ik, 
eigen zwakheid voelend. 
En telkens weer 

moet ik Uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij 
een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
Toch rijst in mij 
een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
 
4) Onze Vader 
1. Onze Vader die in de hemelen zijt,  
uw naam worde geheiligd.  
Uw koninkrijk kome.  
Uw wil geschiede, op aarde  
zoals in de hemel  
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij aan anderen vergeven; 
en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de 
boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid 
tot in eeuwigheid, in eeuwigheid. Amen 
 
5) Amazing grace 
1. Amazing grace! how sweet the sound, 
That saved a wretch; like me! 
I once was lost, but now am found, 
Was blind, but now I see. 
 
2. ’Twas grace that taught my heart to fear, 
And grace my fears relieved; 
How precious did that grace appear 
The hour I first believed! 
 
3. The Lord hath promised good to me, 
His word my hope secures; 
He will my shield and portion be 
As long as life endures. 
 
4. When we’ve been there ten thousand years, 
Bright shining as the sun, 
We’ve no less days to sing God’s praise 
Than when we first begun. 
 
6) Wil je wel geloven 
1. Wil je wel geloven dat het groeien gaat, 
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, 
dat je had verborgen in de zwarte grond, 
en waaruit een grote boom ontstond. 
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2. Wil je wel geloven het begin is klein, 
maar het zal een wonder boven wonder zijn; 
als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 
dan gebeuren wonderen om je heen. 
 
3. Wil je wel geloven dat je vrede wint, 
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 
als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 
groeit de liefde uit boven de haat. 
 
7) Heer wees mijn Gids 
1. Heer, wees mijn gids 
op heel mijn levenspad, 
wees Gij mijn gids. 
Wijs mij de weg 
naar Sions gouden stad, 
wees Gij mijn gids. 
Blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij voor, 
dan ben 'k gerust en veilig volg 'k uw spoor. 
 
2. ‘k Was vroeger blind 
en dwaalde van het pad, 
want ‘k had geen gids; 
ver dwaald’ ik af, 
totdat ik ernstig bad: 
‘Wees Gij mijn gids’. 
Hij heeft verhoord 
'k ben nu verheugd en blij 
want Jezus kwam 
en nu is 't licht voor mij 
 
3. Nu aan Zijn hand 
dwaal 'k nimmer van de weg, 
Hij is mijn gids. 
't Zij door moeras 
of wel langs struik en heg 
leidt mij mijn gids. 
Licht, vriend'lijk licht 
stroomt van Zijn aangezicht, 
'k houd daarom steeds 
het oog op Hem gericht. 
 
8) Heer U bent mijn leven 
1. Heer, U bent mijn leven  
de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg  
de waarheid die mij leidt 
U woord is het pad  
de weg waarop ik ga 
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zou niet meer vrezen,  

want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 
2. ‘k geloof in U, Heer Jezus, 
geboren uit de maagd 
eeuwige Zoon van God,  
die mens werd zoals wij 
U die stierf uit liefde,  
leeft nu onder ons 
een met God de Vader en verenigt met uw volk 
Tot de dag gekomen is  
van uw wederkomst 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk 
 
3. Heer, U bent mijn kracht,  
de rots waarop ik bouw 
Heer, U bent mijn waarheid,  
de vrede van mijn hart 
En niets in dit leven  
zal ons scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit 
los 
Van wat ik misdaan heb,  
heeft U mij bevrijd 
En in uw vergeving leef ik nu 
 
 
9) Niet zien en toch geloven 
1. Niet zien en toch geloven 
o God, als Gij mij helpt 
dan zal ik toch U loven, 
hoezeer ik overstelpt 
door allerhande plagen, 
door twijfel en verdriet, 
naar het waarom blijf vragen 
toch zing ik U dit lied! 
 
2. Niet zien en toch geloven - 
uw dag komt naderbij! 
De oren van de dove 
ontsluit en opent Gij! 
En al wie in den blinde 
op U alleen vertrouwt, 
zal eenmaal ondervinden 
dat wie gelooft, aanschouwt! 
 


