
Liturgiesuggesties Zuid-Afrika 
 
Lied 

 
 



Lied O Heer, mijn God, wanneer ik in verwondering (in het Zuid-Afrikaans) 
 (Voor vertaling en melodie kijk bij: Johannes de Heer lied 886 / Opwekking llied 407) 
 
1. O Heer my God, as ek in eerbied wonder 
en al u werke elke dag aanskou: 
Die son en maan, die aarde, sterre, wolke, 
hoe U dit elke dag so onderhou 
 
Dan moet ek juig, my Redder en my God! 
Hoe groot is U; hoe groot is U! 
Want deur die hele skepping klink dit saam: 
Hoe heerlik, Heer, u grote Naam! 
 
2. Ek sien die veld – die bosse, berge, vlaktes. 
Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. 
O Heer, U sorg vir klein, vir groot, vir alles 
En U sorg dag na dag vir my, u kind. 
 
Dan moet ek juig, my Redder en my God! 
Hoe groot is U; hoe groot is U! 
Want deur die hele skepping klink dit saam: 
Hoe heerlik, Heer, u grote Naam! 
 
Lied U goedheid, Heer, kan ons nie peil nie (200: 1-3) 
 

 



 
2. U is die Heer wat ons gemaak het, 
voor U kom ons, u skepsels, staan; 
U is die Heer wat steeds gewaak het, 
Deur wie ons gans en al bestaan. 
U bring in ons gemoed die vrede, 
U sterk ons gees met nuwe krag; 
U gee u lig ook oor ons rede – 
dis U van wie ons heil verwag. 
 
3. Sou ek, o Heer, U nie vereer nie, 
sou ek u goedheid nie verstaan? 
Sou U my raad gee, ek nie leer nie, 
die weg wat U my wys nie gaan? 
Nee, Heer, U rig my wil en strewe; 
u Woord bly my gedurig by. 
Vul met u liefde ook my leve 
om my in alles u te wy. 
 
Gebed uit Zuid-Afrika 
 
God, Hoe geweldig is het, hoe fantastisch, 

om genezen te zijn van de bijtende ziekte van racisme en onderscheid, 

om te leven als uw volk, samen in harmonie. 

 

Uw Geest zal dan de harten en geesten van alle mensen vervullen. 

Niemand zal meer beoordeeld worden op basis van ras of kleur; 

maar iedereen zal bestuurd met recht en integriteit. 

 

Oorlog zal voorbij zijn en mensen zullen samen hun land opbouwen. 

Er zal niet gelet worden op huidskleur, 

omdat iedereen gezien wordt als mens van God, 

omdat U ieder mens maakte naar Uw eigen beeld. 

 

En dit zal het begin zijn van wat U beloofde: 

het leven dat nooit eindigt! 
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