
3. U is en worde toegebracht 
het rijk, de heerlijkheid, de kracht, 
U onze Vader op de troon 
die tot ons zendt uw lieve Zoon, 
die ons door uwe Geest geleidt, 
U zij de lof in eeuwigheid. 
  
4. Amen dat is: zo zal het zijn. 
Al is 't geloof maar zwak en klein, 
Gods goede trouw is groot en sterk 
en Christus pleit voor heel zijn kerk. 
Waar in zijn naam gebeden is, 
is Amen zeker en gewis. 
 
 

 
 

 

 

1. O onze Vader, trouwe Heer, 
zie uit uw hemel op ons neer; 
breng ons als broeders bij elkaar, 
maak onze arme woorden waar, 
laat wat wij spreken met de mond 
opwellen uit des harten grond. 
  
2. Geheiligd zij uw naam, o Heer, 
bewaar ons door de rechte leer, 
en maak ons doen en laten rein, 
dat wij U niet tot schande zijn. 
Breng Gij weer thuis te rechter tijd 
het arme volk, dat wordt misleid. 

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 
 
‘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 
Één 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 
 
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 
 
Vader van het leven, ik geloof in U 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
Om het zaad te zijn van Gods rijk 

O onze Vader trouwe Heer 

Heer U bent mijn leven 
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Toelichting Hervormingsdag 



Looft God, looft Zijn naam alom; 
Looft Hem in Zijn heiligdom; 
Looft des Heeren grote macht,  
In den hemel Zijner kracht; 
Looft Hem, om Zijn mogendheden,  
Looft Hem, naar zo menig blijk 
Van Zijn heerlijk Koninkrijk,  
Voor Zijn troon en hier beneden.  

Breng dank aan de Eeuwige, 
breng dank aan de Heilige, 
breng dank aan onze Vader 
die ons Jezus zond. (2x) 
 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
zegt de arme: ik ben rijk, 
om wat de Here heeft gedaan voor ons. (2x) 
Breng dank. 

Zegen ons Algoede, 
neem ons in Uw hoede 
en verhef Uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 
Stort, op onze bede, 
in ons hart Uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van Uw Geest bij dag en nacht. 
   
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, Uw naam ter eer! 

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! 

Psalm 150: 1 en 3 

Gedicht ‘Hervormingsdag’ 

Looft God, met bazuingeklank; 
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank; 
Looft Hem, met de harp en luit; 
Looft Hem, met de trom en fluit; 
Looft Hem, op uw blijde snaren; 
Laat zich ’t orgel overal 
Bij het juichend vreugdgeschal,  
Tot des Heeren glorie, paren.  
 

Zegen ons Algoede 

Geen aardse macht begeren wij,  
die gaat welras verloren.  
Ons staat de sterke Held ter zij,  
dien God ons heeft verkoren.  
Vraagt gij zijn naam? Zo weet,  
dat Hij de Christus heet,  
Gods eengeboren Zoon,  
verwinnaar van de troon:  
de zeeg’ is ons beschoren! 
 

Een vaste Burcht is onze God (na de afsluiting) 

Breng dank aan de Eeuwige 


