
Startpunt Jaarmap rood, liedlijst 1, groep 5 t/m 8

Week 1
Psalm 146:1
https://www.youtube.com/watch?v=L-SZI
aY6pAI
Prijs den Heer' met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof:
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

Week 2
Opwekking voor kinderen 122
https://www.youtube.com/watch?v=6l5Exg
AlOCM
Hij is de schepper van de aarde
en de God van het heelal,
de allerhoogste Koning
die voor eeuwig heersen zal.
Zijn troon is in de hemel,
met heerlijkheid omringd,
en waar een koor van engelen
zijn majesteit bezingt.

Hij is de eerste en de laatste,
niemand is aan Hem gelijk,
niets en niemand heeft er
zo’n geweldig koninkrijk.
Hij is een sterke vesting,
een rots waarop je bouwt,
een schuilplaats voor diegene
die alleen op Hem vertrouwt.

En daarom zing ik van zijn grootheid,
zing ik van zijn grootheid,
en prijs Hem met mijn stem,
prijs Hem met mijn stem,
dank Hem voor zijn goedheid,
dank Hem voor zijn goedheid,
met alles wat er in mij is
juich ik tot eer van Hem!

Hij is de …..

Week 3
Opwekking voor kinderen 104
https://www.youtube.com/watch?v=aRNiA
J-je3A
Buig voor de Heer.
Buig voor zijn aangezicht.
Buig voor de troon van onze God.
(2x)

Want Hij is Heer der heren.
Hij is de Rots van ons bestaan.
Ik loof Hem. Hij is groot en machtig in zijn
werk.
Hem verhogen wij.

Buig voor ….

Week 4
Liedboek voor de kerken, lied 225:1,2
Liedboek 655:1,2
Zing 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.

Hij gaat u voor in wolk en vuur
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de Heer een nieuw gezang!

Week 5
Psalm 81: 12
"Opent uwen mond,
Eist van Mij vrijmoedig
Op mijn trouwverbond;
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Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij 't smeekt,
Mild en overvloedig."

Week 6/7
Psalm 119: 17
Leer mij, o Heer', den weg, door U
bepaald;
Dan zal ik dien ten einde toe bewaren;
Geef mij verstand, met Godd’lijk licht
bestraald;
Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren;
Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook
dwaalt;
Dan zal zich 't hart met mijne daden paren.

Week 7/8
Een vaste burcht is onze God
Een vaste burcht is onze God,
Een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan;
Met opgestoken vaan;
Hij draagt zijn rusting nog
Van gruwel en bedrog,
Maar zal als kaf verdwijnen!

Week 9
Op Toonhoogte 53
https://www.youtube.com/watch?v=6NUig
UnNpHc
Hiney ma tov ooma nayim,
shevet achim cham yachad.
Hiney ma tov ooma nayim,
shevet achim cham yachad.
Hiney matov
shevet achim cham yachad.
Hiney matov
shevet achim cham yachad.

Naar Psalm 133:1
Vertaling: ziet, hoe goed en lieflijk is het, als
broeders ook tezamen wonen.

Week 10
Liederen Dankdag

Week 11
Liederen Dankdag

Week 12
Liedboek voor de kerken, lied 304: 1
God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die ’t heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde
vallen;
en ’t werk der eeuwen, dat zijn Geest
omspant,
volvoert zijn hand.

Week 13
Psalm 42: 1
't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer';
God des levens, ach, wanneer
Zal ik nad’ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw Naam verhogen?

Week 14
Liedboek voor de kerken, lied 9:1
Liedboek 152:1
Mijn hart verheugt zich zeer
en roemt in God, de Heer.
Hij doet mij ’t hoofd opsteken.
Hij heeft mijn eer gered.
Ik kan vrijmoedig met
al wie mij hoonde spreken.
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Week 15
Opwekking 125
https://www.youtube.com/watch?v=h54mt
n8w_J8
Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn
hart.

Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

Zie mij voor U staan, zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.
Jezus op uw woord, vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

Week 16
Liederen kerstviering

Week 17
Liederen kerstviering

Week 18
Liederen kerstviering

Week 19
Psalm 130: 3
Ik blijf den Heer' verwachten;
Mijn ziel wacht ongestoord;
Ik hoop, in al mijn klachten,
Op Zijn onfeilbaar woord;
Mijn ziel, vol angst en zorgen,
Wacht sterker op den Heer',
Dan wachters op den morgen;
Den morgen, ach, wanneer?

Week 20
Op Toonhoogte 281
https://www.youtube.com/watch?v=kwucie
-8M1E
Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij
mij bent,
dat U al mijn gedachten en verlangens
kent,
dat u zo stil en rustig en begrijpend bent.
Mijn Vader, dank U wel.

Ik dank U dat uw hand mij steeds behoedt
en leidt,
dat u mij wilt bewaren in de felste strijd,
voor troost, die U mij geeft in onzekerheid.
Mijn Vader, dank U wel.

Ik dank U voor de diepe vrede en de rust,
voor vreugde en voor blijdschap en voor
levenslust.
Ik dank U, dat U zelf nu heel mijn leven
vult.
Mijn Vader, dank U wel.

Mijn woorden schieten vaak zo veel tekort,
o Heer.
Wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel
meer.
‘k Ervaar uw diepe rijkdom en geluk steeds
meer.
Mijn Vader, dank U wel.

Daarom wil ik U danken, dat ik zingen
kan,
dat ik U met mijn stem toch altijd loven
kan,
dat ik U in dit lied van harte danken kan.
Mijn Vader, dank U wel.
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Week 21
Psalm 89: 2
"Ik heb", dit was Uw taal, "een vast
verbond gemaakt
Met Mijnen gunsteling, dien steeds Mijn
oog bewaakt.
Ik heb aan Mijnen knecht, aan Mijnen
uitverkoren',
Aan David in Mijn gunst, met enen eed
gezworen:
Ik zal van kind tot kind, tot aan het eind
der dagen,
Uw zaad bevestigen, en uwen rijkstroon
schragen."

Week 22
Liedboek voor de kerken, lied 432:1
Liedboek 909:1
Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
‘k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij
zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der heren,
blijft eeuwig wijs regeren.

Week 23
Opwekking voor kinderen 153
https://www.youtube.com/watch?v=zDO0s
YQqul4
Here maak mij uw wegen bekend
en toon mij de weg die goed is voor mij,
o, Here maak mij uw wegen bekend
en toon mij de weg die goed is voor mij.
Want U bent mijn God, de enige God, ja, U
bent mijn God, de enige God.
Laat mij zien Laat mij zien
wat U wilt wat U wilt
door uw Woord, door uw Woord
door uw Geest. door uw Geest.
Here ….

Dank U, Heer.

Week 24
Psalm 119:17
Leer mij, o Heer', den weg, door U
bepaald;
Dan zal ik dien ten einde toe bewaren;
Geef mij verstand, met Godd’lijk licht
bestraald;
Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren;
Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook
dwaalt;
Dan zal zich 't hart met mijne daden paren.

Week 25
Opwekking voor kinderen 7
https://www.youtube.com/watch?v=2Xheh
gNgBLo
Zit je in het donker? Jezus zal er zijn.
Is je hart vol zonde? Jezus maakt het rein.
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn,
voor de Heer iets te wonderlijk zijn?

Kijk je weer zo somber? Jezus maakt je
blij.
Zit je vastgebonden? Jezus maakt je vrij.
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn,
voor de Heer iets te wonderlijk zijn?

Dan wordt alles anders, kan je zoveel meer.
Kijk eens wat je aandurft samen met de
Heer!
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn,
voor de Heer iets te wonderlijk zijn?

Week 26
Psalm 68:10a
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
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Week 27
Psalm 68:10b
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Week 28
Opwekking 475
https://www.youtube.com/watch?v=bVYw
EeKoJ0U
Majesteit, Koning in eeuwigheid,
U die heel de schepping
door uw hand hebt voortgebracht.
Majesteit, Koning in eeuwigheid,
U bent mijn Verlosser,
mijn schuilplaats en mijn kracht.

Refrein:
Wij verhogen U, Heer Jezus;
elke knie zal buigen voor uw troon.
Wij verhogen U, Heer Jezus;
niemand is als U, nee, niemand is als U.

Nee, niemand is als U,
nee, niemand is als U.

Week 29
Liederen Biddag

Week 30
Liederen Biddag

Week 31
Liedboek voor de kerken, lied 177:1
Leer mij, o Heer, uw lijden recht
betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.

Week 32
Liederen paasviering

Week 33
Liederen paasviering

Week 34a
Liederen paasviering

Week 34b (week na pasen)
Psalm 117:1
Loof, loof den Heer', gij heidendom!
Gij volken, prijst Zijn Naam alom.
Zijn goedheid is, in nood en dood,
Voor ons, Zijn volk, oneindig groot;
Zijn waarheid wankelt nimmermeer.
Zingt, Halleluja, zingt Zijn eer!

Week 35
Liedboek voor de kerken, lied 411:1en 6
Liedboek 708:1 en 6
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.
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Week 36
Liedboek voor de kerken, lied 234:1
Liedboek 663:1
Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

Week 37
Liedboek voor de kerken, lied 249:1
Liedboek 687:1
Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

Week 38
Psalm 136:1,3
Looft den Heer', want Hij is goed,
Looft Hem met een blij gemoed;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.
Looft der heren Opperheer;
Buigt u need’rig voor Hem neer;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

Week 39
Liedboek voor de kerken, lied 293:1
Liedboek 913:1
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Week 40
Psalm 30:1
Ik zal met hart en mond, o Heer',
Uw Naam verhogen en Uw eer,
Dewijl Gij mij Uw bijstand bood,
Mij optrok uit de diepste nood;
Zodat de vijand in mijn lijden
Zich over mij niet mocht verblijden.

Week 41
Liedboek voor de kerken, lied 470:1
Wat vlied’ of bezwijk’,
getrouw is mijn God,
Hij blijft aan mijn zij
in ’t wisselend lot;
Moog ’t hart soms ook beven
in ’t heetst van de strijd,
Zijn liefd’ en ontferming
vertroosten altijd.
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