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Opwekking 54 
Looft de Here, alle gij volken, 
prijst Hem, alle gij natiën. 
Want zijn goedertierenheid 
is machtig over ons, 
en des Heren trouw 
is tot in eeuwigheid. 
Halleluja (x8) 
 
Opwekking 67 
Het is goed, ja ’t is goed, 
om de Heer te loven. 
Het is goed, ja ’t is goed, 
Zijn Naam psalmen te zingen. 
Het is goed, ja ’t is goed, 
om de Heer te loven. 
Zijn Naam psalmen te zingen, 
Allerhoogste! 
 
Opwekking 771 
Wij zijn gekomen 
voor een ontmoeting met U. 
En wij verlangen 
met heel ons hart naar meer van U. 
Wat geweldig dat U hier bent, 
Heer, ons loflied is Uw troon, 
heel ons wezen is alleen op U gericht. 
Voor de troon van Uw genade 
mogen wij als kinderen zijn, 
daarom vieren wij het leven in uw licht! 
 
Heer, wij zingen en aanbidden 
om uw goedheid en uw trouw. 
Onze dank en onze liefde zijn voor U. 
En er is geen andere reden 
waarom wij hier samen zijn. 
Wij komen hier voor één doel: dat bent U! 
 
Wij zijn gekomen 
voor een ontmoeting met U. 
En wij verlangen 
met heel ons hart naar meer van U. 
Wat geweldig dat U hier bent, 
Heer, ons loflied is Uw troon, 
heel ons wezen is alleen op U gericht. 
Voor de troon van Uw genade 
mogen wij als kinderen zijn, 
daarom vieren wij het leven in uw licht! 
 
Heer, wij zingen en aanbidden 
om uw goedheid en uw trouw. 
Onze dank en onze liefde zijn voor U. 
En er is geen andere reden 
waarom wij hier samen zijn. 
Wij komen hier voor één doel: dat bent U! 
 
Heer, wij zingen en aanbidden 
om uw goedheid en uw trouw. 
Onze dank en onze liefde zijn voor U. 
En er is geen andere reden 
waarom wij hier samen zijn. 

Wij komen hier voor één doel: dat bent U! 
 
 
Opwekking 708 
Kom, zing voor de Heer, 
die eeuwig regeert, 
die nooit veranderen zal. 
Onfeilbaar eerlijk, 
onpeilbaar goed; 
Zijn Woord houdt eeuwig stand. 
Ja, uw Woord houdt eeuwig stand. 
 
Kom, zing voor de Heer, 
die eeuwig regeert, 
die nooit veranderen zal. 
Onfeilbaar eerlijk, 
onpeilbaar goed; 
Zijn Woord houdt eeuwig stand. 
Ja, uw Woord houdt eeuwig stand. 
 
De hemel juicht, Uw kerk getuigt: 
'Groot is uw trouw, o Heer!' 
Van eeuw tot eeuw belijden wij: 
'Groot is uw trouw, o Heer! 
Hoe groot is uw trouw, o Heer!' 
 
Alles verandert, 
maar U blijft gelijk; 
Uw koninkrijk kent geen eind. 
En wat U beloofd hebt, 
dat zal U ook doen; 
Uw trouw is voor altijd. 
Wij vertrouwen U altijd. 
 
De hemel juicht, uw kerk getuigt: 
'Groot is uw trouw, o Heer!' 
Van eeuw tot eeuw belijden wij: 
'Groot is uw trouw, o Heer! 
Hoe groot is uw trouw, o Heer!' 
 
Van generatie tot generatie 
nooit liet U ons in de steek. 
Gisteren en vandaag steeds dezelfde, 
die was, die is en die komt. 
 
De hemel juicht, uw kerk getuigt: 
'Groot is uw trouw, o Heer!' 
Van eeuw tot eeuw belijden wij: 
'Groot is uw trouw, o Heer! 
 
De hemel juicht, uw kerk getuigt: 
'Groot is uw trouw, o Heer!' 
Van eeuw tot eeuw belijden wij: 
'Groot is uw trouw, o Heer! 
Hoe groot is uw trouw, o Heer!' 
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Psalmen voor Nu 145 
God ik adem om van U te zingen, 
alle dagen zing ik dank op dank. 
Groter bent U dan in duizend levens 
een mens bevatten kan. 
Wat Hij doet gaat elke taal te boven, 
maar erover zwijgen wil ik niet. 
Uw rechtvaardigheid wil bezingen, 
Uw goedheid in dit lied, dit lied. 
 
Hij vergeeft, Hij vergeeft, 
veegt weg wat wij verkeerd doen. 
In Zijn liefde blijft Hij dichtbij. 
Dicht bij al zijn mensen, 
dicht bij alles wat Hij leven gaf. 
 
Al wat adem kreeg en levenskrachten, 
dankt U dat het U als koning kent, 
Laten alle landen van de aarde, 
beseffen wie U bent. 
En als iemand valt of door het leven, 
kromgebogen wordt dan helpt de Heer. 
Alle mensen die Hem kennen weten: 
God is er altijd weer, steeds weer! 
 
Wat Hij doet, wat Hij doet, 
toont ons Zijn grote liefde. 
Roep Hem, roep maar, 
Hij zal er zijn. 
Hij geeft antwoord, 
Hij beschermt je, 
pak Zijn hand dan val je niet. 
 
Van Zijn liefde zal ik blijven zingen, 
alle dagen zing ik Hem mijn dank. 
God ik adem om van U te zingen, 
ik zing mijn leven lang. 
 
Wat Hij doet, wat Hij doet, 
toont ons Zijn grote liefde. 
Roep Hem, roep maar, 
Hij zal er zijn. 
Hij geeft antwoord, 
Hij beschermt je, 
pak Zijn hand dan val je niet. 
 
Kinderlied Heer onze Heer 
Heer, onze Heer 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 
Heer, onze Heer 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde (2x) 
 
Zie ik de hemel 
het werk van uw hand, 
zon, maan en sterren 
door U daar geplant. 
De hele aarde 
en alles wat leeft. 
Het is echt ongelofelijk 
dat U dit aan ons geeft! 

 
Heer, onze Heer… 
 
Wie ben ik Heer 
dat U zelfs aan mij denkt. 
En mij uw aandacht 
en liefde steeds schenkt. 
U geeft mij alles, 
ik kom niets tekort. 
En daarom dank ik U steeds weer 
U bent de grootste God 
 
Heer, onze Heer… (2x) 
 
LEV Hoe ik worden ga 
Heer U alleen kent mijn hart, 
U ziet mij echt, 
weet wat mij bezighoudt 
Heer U alleen kent mijn gebed, 
de stille vraag 
die ik verborgen houdt. 
Door uw liefde groeit mijn wens, 
maak van mij een mooier mens. 
 
Dit ben ik, liefdevol gemaakt. 
Dit ben ik, de richting kwijt geraakt. 
Vader U kijkt verder dan vandaag. 
Vol verwachting ziet U uit,  
naar hoe ik worden ga. 
 
Heer U alleen kent mijn hart, 
kent mijn verhaal, kent mijn geschiedenis. 
Heer U alleen weet hoe ik denk, 
wat ik verlang en wat mijn drijfveer is. 
Door uw liefde groeit mijn wens, 
maak van mij een mooier mens 
 
Dit ben ik, liefdevol gemaakt. 
Dit ben ik, de richting kwijt geraakt. 
Vader U kijkt verder dan vandaag. 
Vol verwachting ziet U uit,  
naar hoe ik worden ga. 
 
Dit ben ik, liefdevol gemaakt. 
Dit ben ik, de richting kwijt geraakt. 
Vader U kijkt verder dan vandaag. 
Vol verwachting ziet U uit,  
naar hoe ik worden ga. 
 
Opwekking 815 
Vul dit huis met uw glorie, 
vul dit huis met uw glorie, 
vul dit huis met uw aanwezigheid. 
Want alles is door U, en alles is tot U, 
openbaar aan ons uw heerlijkheid. 
2x 
 
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer. 
Jezus, is Koning, 
breng hulde geef Hem eer. 
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Opwekking 630 
Op elk moment van mijn leven, 
in voor of tegen spoed, 
aanbid ik U, mijn Jezus 
en dank U voor uw bloed. 
Ik vind kracht in U mijn Vader, 
als ik heel dicht bij U ben. 
Mijn hart en mijn gedachten, 
worden warm als ik bedenk: 
 
Vader U bent goed, 
U bent heilig, U bent liefde. 
Jezus U bent groot, 
U bent sterker dan de dood. 
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U, 
en ik zing met heel mijn hart: 
'Ik hou van U'. 
 
Op elk moment van mijn leven, 
bij dag en bij nacht, 
wil ik uw woorden lezen 
en dragen in mijn hart. 
In de stormen van mijn leven, 
in de regen, in de kou, 
wil ik schuilen in uw vrede, 
wil ik rusten in uw trouw. 
 
Vader U bent goed, 
U bent heilig, U bent liefde. 
Jezus U bent groot, 
U bent sterker dan de dood. 
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U, 
en ik zing met heel mijn hart: 
'Ik hou van U'. 
 
Vader U bent goed, 
U bent heilig, U bent liefde. 
Jezus U bent groot, 
U bent sterker dan de dood. 
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U, 
en ik zing met heel mijn hart: 
'Ik hou van U'. 
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U, 
en ik zing met heel mijn hart: 
'Ik hou van U'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opwekking 804 
Oh I've heard a thousand stories  
of what they think You're like. 
But I've heard the tender whispers  
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. 
 
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. 
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 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 
You are perfect in all of Your ways 
You are perfect in all of Your ways to us 
 
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 
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Mozaïek Worship Onze schuilplaats is God 
Er is hoop die groter dan de dood is 
Er is leven sterker dan het sterven 
Er is licht dat niemand ooit kan doven 
Er is liefde die nooit teleur zal stellen 
 
Er is vrede ver voorbij de onrust 
Er is blijdschap dieper dan de tranen 
Er is sterkte zelfs in onze zwakte 
Er is trouw die ons niet zou verlaten 
 
Onze hulp en onze verwachting, 
is in U voor eeuwig. 
 
Dus richten wij onze harten naar boven. 
Vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven. 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Er is troost die sterker dan de pijn is 
Er is vreugde groter dan ons lijden 
Er is antwoord midden in de twijfel 
Overwinning dwars door al ons strijden 
 
Onze hulp en onze verwachting 
Is in U voor eeuwig 
 
Dus richten wij onze harten naar boven 
Vertrouwen wij op de God die wij loven 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God 
 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen 
En alle tranen voor altijd zal drogen 
Is het Uw Geest die ons helpt te geloven: 
Een machtige Rots, onze schuilplaats is God 
 
(Onze hulp, Jezus bent U) 
Onze hulp en onze verwachting is in U 
Onze hulp en onze verwachting is in U 
Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig 
 
Dus richten wij onze harten naar boven 
Vertrouwen wij op de God die wij loven 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God 
 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen 
En alle tranen voor altijd zal drogen 
Is het Uw Geest die ons helpt te geloven: 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Sela: Glorie heeft een Naam 
Wie wordt niet stil van het heelal?  
Zo weids en zonder grenzen. 
Volmaakt geordend, overal,  
een raadsel voor de mensen.  
Dit wonder spreekt van God alleen,  
in Hem zijn alle dingen één.  
 
Wie wordt niet stil van hoe God zelf     
zijn liefde maar blijft geven? 
Van hoe Hij zoekt en vindt en helpt,  

wie achter zijn gebleven.  
Glorieus in tederheid,  
de grote Maker heel dichtbij. 
 
En al die glorie heeft een Naam, 
glorie heeft een Naam;  
een Naam die staat,  
een Naam die straalt.  
Jezus Christus bovenaan.  
Glorie heeft een Naam.  
 
Wie wordt niet stil van hoe Hij stierf,  
de Schepper zonder adem?  
Van hoe Hij zo de macht verwierf,  
als Koning van genade.  
De dood verslikt zich in zijn Naam,  
de Zoon van God is opgestaan. 
  
En al die glorie heeft een Naam, 
glorie heeft een Naam;  
een Naam die staat,  
een Naam die straalt.  
Jezus Christus bovenaan.  
Glorie heeft een Naam. 
 
Jezus, Jezus, 
een Naam die staat, 
een Naam die straalt. 
3x 
 
Jezus, Jezus, 
Jezus Christus bovenaan. 
 
En al die glorie heeft een Naam, 
glorie heeft een Naam;  
een Naam die staat,  
een Naam die straalt.  
Jezus Christus bovenaan.  
Glorie heeft een Naam. 
 
Opwekking 461 
Mijn Jezus, mijn redder; 
Heer, er is niemand als U. 
Laat elk moment, al wat ik denk, 
vol zijn van uw liefde, Heer. 
 
Mijn schuilplaats, mijn trooster, 
veilige toren van kracht. 
Adem en stem, al wat ik ben, 
brengen U voortdurend eer. 
 
Juich voor de Heer, 
heel de aarde wees blij. 
Zing van de Koning 
en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van uw naam. 
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep, 
mijn leven lang loven, 
want U heb ik lief. 
Niets is zo goed als een leven 
heel dicht bij U. 


