
849 Goedheid van God  

Ik hou van U, uw genade blijft me dragen 

dag aan dag, in de palm van uw hand 

Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga 

zing ik steeds, van de goedheid van God 

 

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer 

Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 

Zolang U adem aan mij geeft, Heer 

Zing ik steeds, van de goedheid van God 

 

Uw zachte stem, leidde mij door al mijn dalen 

U was dichtbij, in mijn donkerste nacht 

Heer, ik ken U als een Vader, 

Ik ken U als een Vriend 

Ik leef met U, in de goedheid van God 

 

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer 

Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 

Zolang U adem aan mij geeft, Heer 

Zing ik steeds, van de goedheid van God 

 

Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij 

Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij 

Heel mijn hart en ziel, leg ik voor U neer 

Ik geef U alles, Heer 

Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij 

 

Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij 

Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij 

Heel mijn hart en ziel, leg ik voor U neer 



Ik geef U alles, Heer 

Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij 

 

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer 

Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 

Zolang U adem aan mij geeft, Heer 

Zing ik steeds, van de goedheid van God 

 

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer 

Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 

Zolang U adem aan mij geeft, Heer 

Zing ik steeds, van de goedheid van God 

Ja ik zing, van de Goedheid van God 

 

SELA - de mensen die wij missen 

God, U kent de namen van de mensen die we missen; 

geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn. 

Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede. 

God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd. 

 

God, U kent de namen van de mensen die we missen; 

geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag. 

Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel. 

God, U bent de Vader van de mensen in ons hart. 

  

Troost ons Heer, wees ons nabij. 

Laat ons in uw armen vrede vinden. 

Draag ons Heer en koester ons 

als we denken aan de mensen die we missen. 

   

God, U kent de namen van de mensen die we missen. 



We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.            

We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen. 

God, U bent de Vader van het leven, voor altijd. 

  

Troost ons Heer, wees ons nabij. 

Laat ons in uw armen vrede vinden. 

Draag ons Heer en koester ons 

als we denken aan de mensen die we missen. 

  

Wie huilt er onze tranen? 

Christus, Hij alleen! 

Wie draagt ons door de dagen? 

Christus, Hij alleen! 

Wie heeft ons leed gedragen? 

Wie heeft de dood verslagen? 

Wie brengt ons weer samen?  

Christus, Hij alleen! 

  

Troost ons Heer, wees ons nabij. 

Laat ons in uw armen vrede vinden. 

Draag ons Heer en koester ons 

als we denken aan de mensen die we missen. 

 

845 Zegen 

De Heer zegent 

Beschermt jou 

Zijn nabijheid geeft hij 

Genadig is Hij 

De Heer richt zijn 

Oog op jou 

En geeft vrede 



 

Amen, amen, amen 

Amen, amen, amen 

 

Laat Zijn goedheid op jou stralen 

Meer dan duizend generaties 

Jouw familie en jouw kind’ren 

En hun kind’ren, en hun kind’ren 

 

Zijn nabijheid, gaat voor jou uit 

En komt na jou en is naast jou 

En rondom jou, binnenin jou 

Hij is met jou, Hij is met jou 

 

In de ochtend, in de avond 

In jouw komen en jouw weg gaan 

In jouw huilen, in jouw lachen 

Hij is voor jou, Hij is voor jou 

 

Amen, amen, amen 

Amen, amen, amen 

 

De Heer zegent 

Beschermt jou 

Zijn nabijheid geeft hij 

Genadig is Hij 

De Heer richt zijn 

Oog op jou 

En geeft vrede 

 

De Heer zegent 



Beschermt jou 

Zijn nabijheid geeft hij 

Genadig is Hij 

De Heer richt zijn 

Oog op jou 

En geeft vrede 

 

Amen, amen, amen 

Amen, amen, amen 

 

Charity Gayle: I speak Jesus 

I just wanna speak the name of Jesus 

Over every heart and every mind 

'Cause I know there is peace within Your presence 

I speak Jesus 

  

I just wanna speak the name of Jesus 

'Til every dark addiction starts to break 

Declaring there is hope and there is freedom 

I speak Jesus 

  

'Cause Your name is power 

Your name is healing 

Your name is life 

Break every stronghold 

Shine through the shadows 

Burn like a fire 

  

I just wanna speak the name of Jesus 

Over fear and all anxiety 

To every soul held captive by depression 



I speak Jesus 

  

'Cause Your name is power 

Your name is healing 

Your name is life 

Break every stronghold 

Shine through the shadows 

Burn like the fire 

  

'Cause Your name is power 

Your name is healing 

Your name is life 

Break every stronghold 

Shine through the shadows 

Burn like the fire 

  

Shout Jesus from the mountains 

Jesus in the streets 

Jesus in the darkness over every enemy 

Jesus for my family 

I speak the holy name 

Jesus 

  

Shout Jesus from the mountains 

Jesus in the streets 

Jesus in the darkness over every enemy 

Jesus for my family 

I speak the holy name 

Jesus  

  

 



'Cause Your name is power 

Your name is healing 

Your name is life 

Break every stronghold 

Shine through the shadows 

Burn like a fire 

  

Your name is power  

Your name is healing 

Your name is life  

Break every stronghold 

Shine through the shadows 

Burn like a fire 

  

804  Good Good Father 

You're a good, good Father 

It's who You are, it's who You are, it's who You are 

And I'm loved by You 

It's who I am, it's who I am, it's who I am 

  

You're a good, good Father 

It's who You are, it's who You are, it's who You are 

And I'm loved by You 

It's who I am, it's who I am, it's who I am 

  

Oh, I've heard a thousand stories of what they think You're like 

But I've heard the tender whisper of love in the dead of night 

And You tell me that You're pleased and that I'm never alone 

  

 

You're a good, good Father 



It's who You are, it's who You are, it's who You are 

And I'm loved by You 

It's who I am, it's who I am, it's who I am 

  

Oh, and I've seen many searching for answers far and wide 

But I know we're all searching for answers only You provide 

'Cause You know just what we need before we say a word 

  

You're a good, good Father 

It's who You are, it's who You are, it's who You are 

And I'm loved by You 

It's who I am, it's who I am, it's who I am 

  

Because You are perfect in all of Your ways 

You are perfect in all of Your ways 

You are perfect in all of Your ways to us 

You are perfect in all of Your ways 

Oh, You're perfect in all of Your ways 

You are perfect in all of Your ways to us 

  

Oh, it's love so undeniable 

I, I can hardly speak 

Peace so unexplainable 

I, I can hardly think 

  

As You call me deeper still 

As You call me deeper still 

As You call me deeper still into love, love, love 

  

You're a good, good Father 

It's who You are, it's who You are, it's who You are 



And I'm loved by You 

It's who I am, it's who I am, it's who I am 

  

  

349 Hij is verheerlijkt + Juicht 

Hij is verheerlijkt, 

als Koning verheven, zo hoog, 

'k zal Hem prijzen. 

Hij is verheerlijkt, 

voor eeuwig verheerlijkt 

en ik verhoog zijn naam. 

Hij is mijn God, 

zijn waarheid houdt eeuwig stand. 

hemel en aard' 

verheugen zich in zijn naam. 

Hij is verheerlijkt, 

als Koning verheven, zo… 

  

Juicht, want Jezus is Heer. 

Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, 

die ons liefheeft. 

Hij is verrezen en leeft; 

Jezus de Koning, 

die mensen het leven weer geeft. 

Jezus de Koning, 

die mensen het leven weer geeft. 

  

Juicht, want Jezus is Heer. 

Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, 

die ons liefheeft. 

Hij is verrezen en leeft; 



Jezus de Koning, 

die mensen het leven weer geeft. 

Jezus de Koning, 

die mensen het leven weer geeft. 

   

849 Goedheid van God  

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer 

Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 

Zolang U adem aan mij geeft, Heer 

Zing ik steeds, van de goedheid van God 

 

Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij 

Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij 

Heel mijn hart en ziel, leg ik voor U neer 

Ik geef U alles, Heer 

Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij 

 

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer 

Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 

Zolang U adem aan mij geeft, Heer 

Zing ik steeds, van de goedheid van God 

Ja ik zing, van de Goedheid van God 

 

Waar U verschijnt wordt alles nieuw 

Want U bevrijdt en geeft leven 

Elke storm verstilt 

Door de klank van Uw stem 

Alles buigt voor Koning Jezus 

  

U bent de held die voor ons strijdt 

U baant de weg van overwinning 



Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer 

Naam boven alle namen, Hoogste Heer 

  

Voor eeuwig is Uw heerschappij 

Uw troon staat onwankelbaar 

 


