
Opening Winterwerk 2020 
Liederen om na de dienst buiten met elkaar te zingen 

 

1 - In Jezus’ Naam - Sela 

In de nacht van ons bestaan, 
Een wereld ver bij God vandaan, 
Delen wij zijn liefde uit, 
Door de kracht van Jezus' kruis. 
Stervend als het goede graan, 
Doen wij wat Jezus heeft gedaan: 
Trekken heel de wereld door, 
Leven Gods genade voor. 

Ga dan heen: 
Verkondig zijn Naam 
Aan iedereen, 
Want Jezus is Heer! 
Ga dan heen 
En twijfel niet meer: 
Hij is bij ons, 
Zal met ons gaan. 

Maak het goede nieuws bekend, 
Dat Jezus leeft en wij met Hem. 
Door de liefde die van God 
In ons hart is uitgestort. 
Als de liefde in ons leeft, 
Die niet zichzelf zoekt maar die geeft, 
Dienen wij in kwetsbaarheid 
En leven voor gerechtigheid. 

Ga dan heen: 
Verkondig zijn Naam 
Aan iedereen, 
Want Jezus is Heer! 
Ga dan heen 
En twijfel niet meer: 
Hij is bij ons, 
Zal met ons gaan. 

 

2 - Mijn Jezus, mijn Redder – Op Toonhoogte 332 

Mijn Jezus, mijn Redder,  

Heerm 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. 

Zingt van de Koning en zijn heerschappij. 

Bergen aanbidden, de zee juicht mee 

bij het horen van Uw naam. 

U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep. 

Mijn leven lang loven, want U heb ik lief. 

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

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

3 – Groot is de Heer, hij is heilig en goed – Op Toonhoogte 309 

Groot is de Heer, 

Hij is heilig en goed. 

Door zijn kracht staan wij vast in zijn liefde. 

Groot is de Heer, 

Hij is waarachtig en trouw. 

Door genade bewijst Hij zijn liefde. 

 

Groot is de Heer en waard onze lofprijs. 

Groot is de Heer en waard onze eer. 

Groot is de Heer, verhef dan je stem, 

verhef dan je stem. 

Groot is de Heer.  

Groot is de Heer.  

 

 


