
720 God maakt vrij  
In de naam van de Vader, 
In de naam van de Zoon, 
In de naam van de Geest 
Voor uw troon, 
Zijn wij hier gekomen 

En verhogen uw naam. 
U geeft ons genade, 
U roepen wij aan. 
 

In de naam van de Vader, 
In de naam van de Zoon, 
In de naam van de Geest 
Voor uw troon, 
Zijn wij hier gekomen 

En verhogen uw naam. 
U geeft ons genade, 
U roepen wij aan. 
 

Hoor ons loflied, Heer, 
Onze dank weerklinkt, 
Eng'len buigen neer, 
Uw gemeente zingt 
En U draagt ons hoog 

Op uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 
 

God maakt vrij, God maakt vrij. 
In die hoop leven wij. 
 

In de naam van de Vader, 
In de naam van de Zoon, 
In de naam van de Geest 
Voor uw troon, 
Zijn wij hier gekomen 

En verhogen uw naam. 
U geeft ons genade, 
U roepen wij aan. 
 

Hoor ons loflied, Heer, 
Onze dank weerklinkt, 
Eng'len buigen neer, 
Uw gemeente zingt 
En U draagt ons hoog 



Op uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 
 

God maakt vrij, God maakt vrij 
In die hoop leven wij. 
God maakt vrij, God maakt vrij. 
In die hoop leven wij. 
Ons verdriet wordt een lied. 
God maakt vrij, God maakt vrij. 
 

Hoor ons loflied, Heer, 
Onze dank weerklinkt, 
Eng'len buigen neer, 
Uw gemeente zingt 
En U draagt ons hoog 

Op uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 
Ja, de wereld ziet het: 
 

God maakt vrij, God maakt vrij 
In die hoop leven wij. 
God maakt vrij, God maakt vrij. 
In die hoop leven wij. 
Ons verdriet wordt een lied. 
God maakt vrij, God maakt vrij. 
 

God maakt vrij 3x 

 

  



612 in uw aanwezigheid 

In Uw aanwezigheid kan ik daar ooit zijn,  
want ik ben een mens, zondig en onrein.  
Maar U gaf Uw Zoon om in mijn plaats te staan  
en door wat Hij deed mag ik binnengaan. 
 

Refrein:  
En ik kom tot U met een open hart.  
En ik kom tot U God van mijn verlossing.  
En ik kom tot U zoals ik ben.  
En ik kom tot U in aanbidding. 
 

U voelt met mij mee, vreugde en verdriet.  
U werd ook verzocht, toch zondigde U niet.  
Daarom mag ik nu met vrijmoedigheid komen tot Uw troon in Uw 
aanwezigheid. 
 

 
Refrein:  
En ik kom tot U met een open hart.  
En ik kom tot U God van mijn verlossing.  
En ik kom tot U zoals ik ben. En ik kom tot U in aanbidding.  
 

En ik kom tot U met een open hart.  
En ik kom tot U God van mijn verlossing.  
En ik kom tot U zoals ik ben. En ik kom tot U in aanbidding.  
 

  



798 Houd vol 
Wij zijn het volk van God, 
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. 
Een leven lang te gast, 
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los.  
 

Het is een zegetocht 
van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 
Maar kijk, wij lopen nog, 
wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
 

En nu wij zijn omringd 
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan, 
nu geven wij niet op. 
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
 

Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 

Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
 

Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 



 

Refrein. 2x  
God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
 
 

 

  



Van A tot Z 

A van Almachtig, B van Bevrijder 
C is van Christus, Gezalfde van God 

D is van Dienaar, E is van Eeuwig 

F van Formeerder, Hij schiep het heelal 
 

G van Gekruisigd, H is van Hoeksteen 

I van Immanuël, God is met ons 

J is van Jezus, K is van Koning 

L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont 
 

Van A tot Z 

bent U de hoogste Heer 
Alfa, Omega en zoveel meer 
oneindig groot 
is ook uw heerschappij 
U bent het einde voor mij 
 

M van Messias, N is van Ned’rig 

O is van Opstanding, P van Profeet 
Q van I.Q. onze God is de slimste 

R is van Rots en, S is van Schild 

 

Van A tot Z 

bent U de hoogste Heer 
Alfa, Omega en zoveel meer 
oneindig groot 
is ook uw heerschappij 
U bent het einde voor mij 
 

nananana  
 

T is van Toevlucht, een veilige haven 

U van Uniek, Verlosser is V 

W is de Weg, X voor eXtra bijzonder 
IJ voor IJzersterk, Z van Zoon van God 

 

Van A tot Z 

bent U de hoogste Heer 
Alfa, Omega en zoveel meer 
oneindig groot 
is ook uw heerschappij 
U bent het einde voor mij 
 



Van A tot Z 

bent U de hoogste Heer 
Alfa, Omega en zoveel meer 
oneindig groot 
is ook uw heerschappij 
U bent het einde voor mij 
 

  



Juich doe mee allemaal 
Juich, doe mee allemaal  
Jubel, geef je helemaal 
Juich, voor God de Heer 
Juich, doe mee allemaal 
Jubel, geef je helemaal 
Juich, voor God de Heer 
En geef Hem alle eer 

 

Hij maakte ons, wij horen bij Hem  
De Herder die ons leidt 
De Heer is goed, zijn liefde en trouw 

Duren voor altijd 

 

Juich, doe mee allemaal 
Jubel, geef je helemaal 
Juich, voor God de Heer 
Juich, doe mee allemaal 
Jubel, geef je helemaal 
Juich, voor God de Heer 
En geef Hem alle eer 

 

Zeg het hardop, de Here is God 

Ja, ik hoor bij Hem 

Waar je ook bent, looft God, prijst zijn naam 

Eer Hem met je stem 

 

Juich, doe mee allemaal  
Jubel, geef je helemaal 
Juich, voor God de Heer 
Juich, doe mee allemaal 
Jubel, geef je helemaal 
Juich, voor God de Heer 
En geef Hem alle eer 

 

Juich, doe mee allemaal 
Jubel, geef je helemaal 
Juich, voor God de Heer 
Juich, doe mee allemaal 
Jubel, geef je helemaal 
Juich, voor God de Heer 
En geef Hem alle eer 

 

 



Opw 802 Hier is mijn hart 
Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn hart, Heer. 
Spreek uw waarheid binnen in mij. 
 
Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn hart, Heer. 
Spreek uw waarheid binnen in mij. 
 
Ik ben van U. Ik ben aanvaard.  
Ik ben geliefd en puur gemaakt.  
Ik leef opnieuw. Ik adem in.  
Ik vind herstel, een nieuw begin.  
 

Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn hart, Heer. 
Spreek uw waarheid binnen in mij. 
 

Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn hart, Heer. 
Spreek uw waarheid binnen in mij. 
 
Ik ben van U. Ik ben aanvaard.  
Ik ben geliefd en puur gemaakt.  
Ik leef opnieuw. Ik adem in.  
Ik vind herstel, een nieuw begin.  
 

U bent sterk. U behoudt. U vergeeft. U bent trouw. 
U bent licht. Schijn in mij. U die leeft, leef in mij. 
 

Hier is mijn leven.  
Hier is mijn leven. 
Spreek uw waarheid,  
binnen in mij. 
 2 x  
 

U bent meer dan genoeg. U bent hier. U bent goed. 
U bent hoop. U die redt, U bent al wat ik heb. 
 
Hier is mijn hart Heer.  
Hier is mijn hart Heer.  
Spreek uw waarheid, binnen in mij. 
 

Hier is mijn leven.  
Hier is mijn leven. 
Spreek uw waarheid,  
binnen in mij.  
 



680 Iedereen zoekt naar liefde 

Iedereen zoekt naar liefde, 
trouw die nooit teleurstelt; 
geef uw genade Heer. 
Iedereen zoekt vergeving, 
de goedheid van een redder; 
de hoop van de volken. 
 

Mijn Redder, bergen moeten wijken 

voor zijn geweldige kracht, 
zijn geweldige kracht. 
Als redder, grote overwinnaar 
stond Jezus op uit het graf, 
Hij stond op uit het graf. 
 

Neem mij zoals ik ben Heer 
met al mijn angst en falen; 
vul mijn hart opnieuw. 
Ik geef mij aan U over 
met alles wat ik geloof, Heer, 
wil ik U volgen. 
 

-Refrein- 
 

Laat uw licht aan heel de wereld zien, 
wij zingen tot de eer 

van de verrezen Heer. 
Jezus, laat uw licht 
aan heel de wereld zien, 
wij zingen tot de eer 

van de verrezen Heer. 
 

-Refrein- -2x- 
 

Laat uw licht aan heel de wereld zien… 

 

  



554 Mijn verlosser leeft 
Ik weet hij heeft mij gered 

Mij in de vrijheid gezet 
Ik geloof 
Ik geloof 
 

Hij droeg mijn pijn en mij schuld 

Heeft mij met liefde gevuld 

Ik geloof 
Ik geloof 
 

'K hef een banier op 

Mij heer stond op uit het graf 
Mijn verlosser leeft 
Mijn verlosser leeft 
Mijn verlosser leeft 
Ik weet hij heeft mij gered 

Mij in de vrijheid gezet 
Ik geloof 
Ik geloof 
 

Hij droeg mijn pijn en mij schuld 

Heeft mij met liefde gevuld 

Ik geloof 
Ik geloof 
 

'K hef een banier op 

Mij heer stond op uit het graf 
 

Mijn verlosser leeft 
Mijn verlosser leeft 
Mijn verlosser leeft 
Mijn verlosser leeft 
 

U draagt mijn lasten 

En richt mij op 

Om dansend op de berg te zien 

Dat u weer komen zal 
 

Mijn verlosser leeft 
Mijn verlosser leeft 
Mijn verlosser leeft 
Mijn verlosser leeft 
 



Opwekking 669 Adonai 
Heer van de eeuwigheid 
laat ons Uw glorie zien. 
Heer over hemel en aard, 
God van Israël. 
 
Kom in Uw wijsheid en macht, 
vol van Uw glorie en kracht. 
Hoor naar de roep van ons hart, 
toon Uw heerlijkheid 
 
En ieder zal U zien 
Die komt in majesteit. 
 
-Refrein- 
Adonai, Adonai, 
dan buigt elke knie 
voor de hoogste Heer. 
Adonai, Adonai, 
dan juicht elke tong: 
U alleen bent Heer! 
Adonai. 
 
Zie Jeruzalem wacht, 
heft haar lofzang omhoog, 
alle poorten zien uit 
naar de dag dat U komt. 
 
En hoor hoe Sion zingt: 
gezegend Hij die komt. 
 
-Refrein- 
Adonai, Adonai, 
dan buigt elke knie 
voor de hoogste Heer. 
Adonai, Adonai, 
dan juicht elke tong: 
U alleen bent Heer! 
Adonai. 
 
U bent Heer over al wat leeft, 
U bent Heer over al wat leeft. 
 



U bent Heer over al wat leeft, 
U bent Heer over al wat leeft. 
 
U bent Heer over al wat leeft, 
U bent Heer over al wat leeft. 
 
 

En hoor hoe Sion zingt: 
gezegend Hij die komt. 
 
-Refrein- 
Adonai, Adonai, 
dan buigt elke knie 
voor de hoogste Heer. 
Adonai, Adonai, 
dan juicht elke tong: 
U alleen bent Heer! 
Adonai. 
Adonai.  
Adonai.  
 

  



489 Alleen door U 

Er is een stad 

met gouden straten, 
vol van Jezus’ heerlijkheid. 
Er is een weg 

die daarheen leidt; 
daar is leven in eeuwigheid. 
Alleen door U, alleen door U, 
alleen door uw dood, 
uw liefde zo groot. 
  

Nooit meer rouw, nooit meer tranen, 
nooit meer lijden, nooit meer nood, 
nooit meer pijn, nooit meer ziekte, 
nooit meer onrecht, nooit meer dood. 
  

Refrein: 
Alleen door U, alleen door U, 
alleen door uw dood, uw liefde zo groot. 
Oh, de schuld is afbetaald, 
we kunnen eeuwig leven; 
nu is er weer hoop, 
alleen door U. 
Oh, eens zien wij uw gezicht 
en iedereen zal dansen 

in de stad van onze God; 
alleen door U. 
   

Altijd licht, altijd vrede, 
altijd blijdschap, altijd feest, 
altijd wijn die blijft stromen 

op het grote bruiloftsfeest. 
  

(refrein 2 x) 
Alleen door U, alleen door U, 
alleen door uw dood, uw liefde zo groot. 
Oh, de schuld is afbetaald, 
we kunnen eeuwig leven; 
nu is er weer hoop, 
alleen door U. 
Oh, eens zien wij uw gezicht 
en iedereen zal dansen 

in de stad van onze God; 
alleen door U. 



 

533 laat het feest zijn  
 

Laat het feest zijn in de huizen, 
mensen dansen op de straat. 
Als het onrecht buigt voor Jezus 

en het volk weer bidden gaat. 
 

In de bergen, door de dalen: 
hoor ons loflied overal. 
In de hemel en op aarde 

als uw glorie komen zal. 
 

Laat Uw licht zien in het duister 
als wij buigen voor het kruis. 
Laat Uw heerlijkheid verschijnen 

in de wereld, in ons huis. 
 

In de bergen, door de dalen: 
hoor ons loflied overal. 
In de hemel en op aarde 

als uw glorie komen zal. 
 

Halleluja, Halleluja -8x- 
 

In de bergen, door de dalen: 
hoor ons loflied overal.  
In de hemel en op aarde 

als uw glorie komen zal. 2x 
 


