
Liedlijst ’t Schrijvertje 2020   -  met linkjes!                    

In de week van maandag Groep1-2 Groep 3-4                                             Groep 5-8 

30-aug  Met mijn handen samen Lees je Bijbel, bid elke dag DNP 128:1 

6-sep   Opw 464 Wees Stil voor het aangezicht van God  Opw 464 Wees Stil voor het aangezicht van God  

13-sep  ‘k Stel mijn vertrouwen In de morgen - Sela  In de morgen - Sela 

20-sep  Zou er iets te wonderlijk zijn  DNP 103:4 DNP 103:4 

27-sep   vrije invulling  vrije invulling  

4-okt  God is altijd heel dichtbij DNP 84:1 DNP 84:1 

11-okt   Sela- Votum en groet  Sela- Votum  

25-okt   DNP 56:4 DNP 56:4 

(Dankdag) 1-nov Weer of geen weer - Zimmer  Weer of geen weer - Zimmer Opw 709 De hemel vertelt 

(week mediawijsheid)8-nov   DNP 25:2 OpwK 330 Internet  

15-nov Heer, onze Heer, hoe machtig …(zimmer)  Heer, onze Heer, hoe machtig …(zimmer)  Our God is an awesome God  

22-nov  DNP 8:1  DNP 8:1  DNP 8:1 

29-nov   DNP 33:6 DNP 33:6 

6-dec God zal met ons zijn In de stad van koning David  Once in Royal  

13-dec Jezus is geboren - Canon OTH 413 Jezus is geboren - Canon OTH 413 God zal met ons zijn - Sela 

 (Kerst) 20-dec   vrije invulling Kerst vrije invulling Kerst 

10-jan  DNP 75:1 DNP 75:1 DNP 75:1 

17-jan Groot en geweldig Groot en geweldig  You raise me up  

24-jan   vrije invulling  vrije invulling  

31-jan  Stap voor stap, dag na dag Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt  Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt  

7-feb   DNP 21:1 DNP 21:1 

14-feb Ik wil vandaag alleen maar zingen Ik wil vandaag alleen maar zingen  vrije invulling 

21-feb   Genade, zo oneindig groot  Amazing Grace  

7-mrt Lees je Bijbel, bid elke dag vrije invulling  Opw 794  No longer Slaves  

(Biddag) 14-mrt   OpwK 334 Ik wil even bij U komen  Ik neem even de tijd   

(Week van de Lentekriebels) 21-
mrt 

OpwK 136 God heeft jou gemaakt  OpwK 136 God heeft jou gemaakt  Opw 599 Nog voordat je bestond  

28-mrt  Hosanna, Hosanna we maken een rij OTH 192 ik geloof ik God de Vader  OTH 192 ik geloof ik God de Vader  

4-apr   DNP 22:1 DNP 22:1 en 6  

(Goede Vrijdag) 11-apr Als ik mijn ogen sluit  Als ik mijn ogen sluit  Opw 705 Aan de maaltijd wordt het stil  

(Pasen) 18-apr Halleluja - Ellen Laninga  Halleluja - Ellen Laninga   vrije invulling 

9-mei Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn  vrije invulling Opw 832 Jezus Overwinnaar (tot 4:00min)  

16-mei   DNP 36:2  DNP 36:2  

https://www.youtube.com/watch?v=uP7G-w54WnE
https://www.youtube.com/watch?v=yK3uMzgky8g
https://www.youtube.com/watch?v=keoCedI3eac
https://www.youtube.com/watch?v=keoCedI3eac
https://www.youtube.com/watch?v=LzyWCWidyvk
https://www.youtube.com/watch?v=NTiZz-9HJbg
https://www.youtube.com/watch?v=NTiZz-9HJbg
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-103
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-103
https://www.youtube.com/watch?v=WeHGx6cVltg
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-84
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-84
https://www.youtube.com/watch?v=eGwApCPQGbQ
https://www.youtube.com/watch?v=zNJDaAg5hbs
https://www.youtube.com/watch?v=b6GxrlB_2ss
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-56
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-56
https://www.youtube.com/watch?v=cB2zz37aNSQ
https://www.youtube.com/watch?v=cB2zz37aNSQ
https://www.youtube.com/watch?v=bsfTv_O6-QA
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-25
https://www.youtube.com/watch?v=kdEwUotqcpA
https://www.youtube.com/watch?v=sJDhhUTgmPo
https://www.youtube.com/watch?v=sJDhhUTgmPo
https://www.youtube.com/watch?v=n1AJpsFcIIw
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-8
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-8
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-8
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-33
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-33
https://www.youtube.com/watch?v=64VNs3QGEwM
https://www.youtube.com/watch?v=baq5VIowXwA
https://www.youtube.com/watch?v=vBS0NvWev18
https://www.youtube.com/watch?v=LqgMlqFCA0Y
https://www.youtube.com/watch?v=LqgMlqFCA0Y
https://www.youtube.com/watch?v=J3tdbT81hAg
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-75
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-75
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-75
https://www.youtube.com/watch?v=AKzu4JYmYqE
https://www.youtube.com/watch?v=AKzu4JYmYqE
https://www.youtube.com/watch?v=ydo2pQ2p-cE
https://www.youtube.com/watch?v=LVwphsJvKb8
https://www.youtube.com/watch?v=LVwphsJvKb8
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-21
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-21
https://www.youtube.com/watch?v=D9sRVOfLmsI
https://www.youtube.com/watch?v=D9sRVOfLmsI
https://www.youtube.com/watch?v=euFe9Hj5wps&t=360s
https://www.youtube.com/watch?v=or93p4XFiwE
https://www.youtube.com/watch?v=yK3uMzgky8g
https://www.youtube.com/watch?v=Z6q8mP7dGxM
https://www.youtube.com/watch?v=b1bOyIY_0ag
https://www.youtube.com/watch?v=E7IJ1cWlHa8
https://www.youtube.com/watch?v=iVH5fyresv8
https://www.youtube.com/watch?v=iVH5fyresv8
https://www.youtube.com/watch?v=-KL40pKex-E
https://www.youtube.com/watch?v=2qYb7xzRPcM
https://www.youtube.com/watch?v=hY-c45S6Vu4
https://www.youtube.com/watch?v=hY-c45S6Vu4
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-22
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-22
https://www.youtube.com/watch?v=si5pxmy8XUo
https://www.youtube.com/watch?v=si5pxmy8XUo
https://www.youtube.com/watch?v=6CEXLmF_Rzg
https://www.youtube.com/watch?v=RPC4SJzuySE
https://www.youtube.com/watch?v=cpWJCoWx2vg&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=BW2YHmxJAYs
https://www.youtube.com/watch?v=Zi6lt3fY3Z0
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-36
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-36


( Hemelvaart) 23-mei  Ik moet weggaan vrije invulling vrije invulling 

30-mei   DNP 62:1  DNP 62:1  

(Pinksteren) 6-jun    vrije invulling vrije invulling  

13-jun Leg je hand maar in de hand van Jezus  vrije invulling Opw 727 Ik val niet uit Zijn hand  

20-jun   DNP 6:2  DNP 6:2  

27-jun De zegen van God  Opw 488 Heer ik kom tot U  Opw 488 Heer ik kom tot U  

(Zegen) 4-jul   Toekomst vol van hoop -Sela Toekomst vol van hoop -Sela 

 

We hebben gekeken naar psalmen en liederen die passen bij de tijd van het jaar, passend zijn bij het niveau van de groepen en recht doen aan de achterban van de school. 

Waar mogelijk is de onder- en bovenbouw hetzelfde. 

Als school en IC hebben we samen de keuze gemaakt om alle psalmen uit DNP te laten zijn. We vinden het belangrijk dat de kinderen begrijpen wat ze zingen en hoe 

inhoudsvol de psalmen zijn! De psalmen kun je vinden via https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen. Je kunt hier naast de berijmingsteksten de originele 

Bijbelteksten vinden naast en een midi-file met de melodie om bij mee te zingen. 

Voor de eenduidigheid hebben we bij de liederen een hyperlink gemaakt, zodat men die kan aanklikken om naar Youtube te gaan.  

https://www.youtube.com/watch?v=svT0yLVESnQ
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-62
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-62
https://www.youtube.com/watch?v=iNZ_QycGzMs
https://www.youtube.com/watch?v=jGEPn1KI2Uk
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-6
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-6
https://www.youtube.com/watch?v=Ks-NLsOPsUM
https://www.youtube.com/watch?v=xT3Q0ocEZ-A
https://www.youtube.com/watch?v=g4ZrsHd-_AM
https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20
https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen

