
Liedlijst 2017-2018  

 Wknr. Einddatum Groep 1 en 2 Groep 3 en 4  Groep 5 en 6/7 Groep 7 en 8 
34.  Vr 08-09 Gez 168 (canon) ‘k stel 

mijn vertrouwen op de 
Heer mijn God 

Psalm 5: 9 Wie bij U 
schuilt, zal zich verblijden 

Opw 502 Jezus, ik wil 
heel dicht bij u komen 

Sela: Geen zorgen 

35.  Vr 15-09 Gez 165 Machtig God, 
sterke Rots 

E&R 73 Al zou de 
vijgeboom niet bloeien 

36.  Vr 22-09 Opw 88 Een rivier vol van 
vrede 

Opw kids 199: Zolang ik 
adem heb 

Opw 436 Onze Vader Opw 436 Onze Vader 

37.  Vr 29-09 Psalm 106: 1 Looft nu 
den Heer, want Hij is 
goed 

Psalm 32: 1 Welzalig hij 
wiens zonde is vergeven 

38.  Vr 06-10 Gez 7: 1 De koning van 
Egypteland 

Opw 733 Tienduizend 
redenen 

Opw 354 Glorie aan God 

39.  Vrij 12-10  Opw 557 Laat uw glorie 
zien 

Ps vr nu 130: 1 Uit de 
diepten 

42. Vrij 19-10 Psalm 136: 21 Brengt de 
God des hemels eer 

Opw 746 De God van de 
vrede 

Opw 389 Create in me a 
clean heart 

Opw 552 Herstel ons 
land 

       43 Herfstvakantie     

40.  Vr 03-11 Dankdag Psalm 136: 21 Brengt de 
God des hemels eer 

Psalm 136: 21 Brengt de 
God des hemels eer 

Psalm 136: 21 Brengt de 
God des hemels eer 

Psalm 136: 21 Brengt de 
God des hemels eer 

41.  Vr 10-11 Psalm 61: 6 dan doe ik U 
eer ontvangen 

Sela: De heer is je schild 
en bevrijder 

Sela: De Doop 

42.  Vr 17-11 E&R 63: 1 Uw woord is 
een lamp 

Opw 32: 1 Dit is de dag Opw 697 Al wat ik ben 

43.  Vr 24-11 Opw 574 Groot is Hij Psalm 95: 1 Komt laat 
ons juichen voor de Heer 

E&R 123: 1 Dit, dit is de 
wereld, waar ik in woon 

44.  Vr 01-12 Advent E&R 439: 1 Wij blijven 
geloven dat onder 
miljoenen 

Psalm 89: 8 Gij, Here die 
de glans van onze sterkte 
zijt 

45.  Vr 08-12 Advent Opw Kids 48 Heel 
gewoon, heel gewoon 

Gez 83: 1 Vrolijk zingen 
wij ons lied 

Opw 531 Immanuel, o 
immanuel 

Opw 181 Majesteit 



46.  Vr 15-12 Kerst Gez 86: 1 Wij trekken in 
een lange stoet 

Opw 534 Jezus, Gods 
heerlijkheid verschijnt 

47.  Vr 22-12 Kerst/oudjr Opw 523 laat ieder het 
horen 

Opw 527 Licht in de 
nacht 

Opw 527 Licht in de 
nacht 

48.  Kerstvakantie     

1.  Kerstvakantie 

2.  Vr 12-01  Gez 10 De Heer zegene u Gez 10 De Heer zegene u Gez 10 De Heer zegene u Gez 10 De Heer zegene u 

3.  Vr 19-01 Opw 377: 1 Wat de 
toekomst brenge moge 

E&R 124: 1 De dag door 
uwe gunst ontvangen 

4.  Vr 26-01 E&R 85 Ik vermag alle 
dingen 

Opw 807 God van licht Opw 569 Regeer in mij 

5.  Vr 02-02 Opw 59 Mogen de 
woorden van mijn mond 

Opw 276 Laat heel de 
wereld het zien 

6.  Vr 09-02 Psalm 116: God heb ik 
lief 

Psalm 93: 1 De Heer 
regeert, bekleed met 
majesteit 

Psalm 130: 4 Hoopt op 
de Heer, gij vromen 

Psalm 35: 13 Laat 
vromen juichen trouwe 
Heer 

7.  Vr 16-02 E&R 71: 1 Gods volk 
wordt uitgeleid 

Opw 479 Wij zijn meer 
dan overwinnaars 

8.  Vr 23-02 Opw 539 Kom nu is de 
tijd 

Gez 28: 1 Eens zal er 
vrede zijn 

Psalm 23: 2 Zelfs in een 
dal vol dreigende 
gevaren 

9.  Voorjaarsvakantie     

10.  Vr 09-03 Biddag Psalm 116: God heb ik 
lief 

Psalm 116: God heb ik 
lief 

Psalm 116: God heb ik 
lief 

Psalm 116: God heb ik 
lief 

11.  Vr 16-03 Elly en Rikkert: de Steen 
is weg 
 

Sela: De Heer is mijn 
herder  
 

Psalm 122: 1 Ik was 
verheugd toen men mij 
zei 

12.  Vr 23-03 Pasen  Opw 298 hosanna  Opw 706 Zie hoe jezus 
lijdt voor mij 

Opw 509: 1 Zo lief had 
God de Vader ons  



13.  Do 29-03 Pasen  Opw 799 in eeuwigheid Gez 123: 3 Gods oordeel 
heeft 

14.  Vr 06-04 Pasen Gez 148: 1 Zie de zon, zie 
de maan 

Elly en Rikkert: Vertel mij 
eens heer Jezus 

Opw. 575 Jezus alleen Opw 544 Meer dan 
rijkdom 

15.  Vr 13-04 Psalm 97: 5 U, die de 
Heer bemint 

Psalm 112: 1 God zij 
geloofd en hoog 
geprezen 

16.  Vr 20-04 Psalm 139: 1 Heer, U 
doorgrondt mij van 
omhoog 

Opw 688 Genade zo 
oneindig groot 

E&R 129: 1 Geef vrede 
Heer 

17.  Woe 25-04 Wilhelmus: 1 en 6 (mijn 
schild ende betrouwen) 

Wilhelmus: 1 en 6 (mijn 
schild ende betrouwen) 

18.  Meivakantie     

19.  Meivakantie 

20.  Vr 18-05 Pinksteren E&R 171: 3 Heilge Geest 
ik aanbid U 

E&R 171: 3 Heilge Geest 
ik aanbid U 
 

E&R 171: 3 Heilge Geest 
ik aanbid U 

E&R 171: 3 Heilge Geest 
ik aanbid U 

21.  Vr 25-05 Pinksteren Opw 754 Heilige geest 
van god, adem in ons 
midden 

Gez 99: 2 Zie Hem 
verschijnene 

22.  Vr 01-06 Psalm 23:1 De Here wil 
mijn trouwe herder 
wezen 

Psalm 41: 1 Heil hem die 
den geringe helpt in 
nood 

Psalm 86: 4 Leer mij naar 
uw wil te handlen 

23.  Vr 08-06 Psalm 121: 4 de Heer zal 
u steeds gadeslaan 

Opw 558: 1 Voor uw 
grote naam 

Opw 585 Er is een dag 

24.  Vr 15-06 E&R 207 Shalom 
Chavarim (canon) 

Gez 157: 1 Vader, vol van 
vrees 

Opw 474 Niemand is als 
u 

25.  Vr 22-06 Opw 794 No longer 
slaves 

Opw 794 No longer 
slaves 

26.  Vr 29-06 Mijn God is zo groot, zo 
sterk en zo machtig 

Gez 156: 1 Heer, ik kom 
tot U 

Psalm 89:1Ik zal zo lang 
ik leef bezingen in mijn 
lied 

Psalm 118: 10 De Heer is 
God, zijn gunst 
verheugde 



27.  Vr 06-07 Opw 720 God maakt vrij Sela: U bent aanwezig 

28.  Vr 13-07  Opw 574 Groot is Hij Opw 640 Ik hef mijn 
ogen op naar de bergen 

Opw 640 Ik hef mijn 
ogen op naar de bergen 

29.  Vr 20-07  Psalm 6: 3 Keer weer en 
red mijn leven 

Psalm 84: 2 Zelfs vindt de 
mus een huis, o Heer 

 


