
Juicht (Opw 174) / 
Hij is verheerlijk (Opw 349) 
Juicht, want Jezus is Heer. 
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, 
die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft; 
Jezus de Koning, 
die mensen het leven weer geeft. 

Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog, 
'k zal Hem prijzen. 
Hij is verheerlijkt, 
voor eeuwig verheerlijkt 
en ik verhoog zijn naam. 
Hij is mijn God, 
zijn waarheid houdt eeuwig stand. 
hemel en aard' 
verheugen zich in zijn naam. 

Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog. 
 
Hoe groot is uw trouw o Heer (Opw 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! 
Hoe 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!' 
'Groot is uw trouw, o Heer! 
Mijn God en Vader! 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah! 

Lof zij de Heer (Gez 434) 
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en 
blij musiceren. 
Komt allen saam, psalm zingt de heilige naam, 
Looft al wat ademt de Here. 

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde  
uw leven; 
heeft u in 't licht als op  
adelaarsvleug'len geheven. 
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam  
van zijn namen, 
christenen looft Hem met Abrahams 
kinderen samen. 
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 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Meer en meer… (Opw Kids 118) 
Ik wil meer en meer 
Gaan lijken op Jezus 
Ik wil meer en meer 
Gaan lijken op Hem 
Ik wil meer en meer 
Gaan lijken op Jezus 
Ik wil meer gaan lijken op Hem 
(2x) 

In alles wat ik ben 
En alles wat ik doe 
Wil ik zijn zoals Jezus dat wil 
Dus ook op elk moment 
En niet zo 'af en toe' 
Want dat maakt een heel groot verschil 

Ik wil meer en meer 
Gaan lijken op Jezus 
Ik wil meer en meer 
Gaan lijken op Hem 
Ik wil meer en meer 
Gaan lijken op Jezus 
Ik wil meer gaan lijken op Hem 

Ik wil graag dat de mensen 
Jezus in mij zien 
Omdat ik een getuige wil zijn 
Al ben ik nog wat jong 
Nou en! en bovendien 
Is voor Jezus niemand te klein 

Ik wil meer en meer 
Gaan lijken op Jezus 
Ik wil meer en meer 
Gaan lijken op Hem 
Ik wil meer en meer 
Gaan lijken op Jezus 
Ik wil meer gaan lijken op Hem 

Toch merk ik telkens weer 
Dat ik het zelf niet kan 
Daarom geeft God zijn Heilige Geest 
Hij helpt mij meer en meer 
Te leven naar Gods plan 
Zonder Hem was ik nergens geweest 

Ik wil meer en meer 
Gaan lijken op Jezus 
Ik wil meer en meer 
Gaan lijken op Hem 
Ik wil meer en meer 
Gaan lijken op Jezus 
Ik wil meer gaan lijken op Hem 

In de circustent  
Links rechts 
stamp eens met je voeten 
doe maar met ons mee 
Links rechts 
stamp eens met je voeten 
dat gaat best oké 

Links rechts 
klap eens in je handen 
doe maar met ons mee 

Links rechts 
klap eens in je handen 
dat gaat best oké 

Er is altijd iets 
waar je goed in bent 
jij bent ook een ster 
in deze circustent 
God heeft jou zelf gemaakt 
gaf je veel talent 
laat iedereen maar zien 
waar je goed in bent 

Links rechts 
knip eens met je vingers 
doe maar met ons mee 
links rechts 
knip eens met je vingers 
dat gaat best oké 
 
Er is altijd iets 
waar je goed in bent 
jij bent ook een ster 
in deze circustent 
God heeft jou zelf gemaakt 
gaf je veel talent 
laat iedereen maar zien 
waar je goed in bent 

Links rechts 
draai maar eens een rondje 
doe maar met ons mee 
Links rechts 
Draai maar eens een rondje 
dat gaat best oké 
 
Er is altijd iets 
waar je goed in bent 
jij bent ook een ster 
in deze circustent 
God heeft jou zelf gemaakt 
gaf je veel talent 
laat iedereen maar zien 
waar je goed in bent 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Build my life 
Worthy of every song we could ever sing 
Worthy of all the praise we could ever bring 
Worthy of every breath we could ever breathe 
We live for You      

Jesus, the Name above every other name 
Jesus, the only One who could ever save 
Worthy of every breath we could ever breathe 
We live for You       

Holy, there is no one like You  
There is none beside You 
Open up my eyes in wonder 
Show me who You are and fill me 
With Your heart and lead me  
In Your love to those around me      

I will build my life upon Your love 
It is a firm foundation  
I will put my trust in You alone 
And I will not be shaken 

Mijn anker (Opw 822) 
Hoe diep de zee ook is 
Het water onder mij 
Ik heb een anker dat tot elke bodem reikt 
U houdt mij op mijn plek 
Al kolkt de oceaan 
En slaan de golven steeds tegen mij leven aan 
Geen storm is sterker 
Dan het anker van mijn ziel 

Mijn anker 
Sterke God 
In U alleen is mijn hoop zeker 
Mijn anker 
U laat niet los 
Mijn hoop is in de naam van Jezus 

Mijn hoop vindt vaste grond 
Waar ik op ben beland 
Zelfs midden in de storm houdt U mij  
in Uw hand 
Geen storm is sterker 
Dan het anker van mijn ziel 

Mijn anker 
Sterke God 
In U alleen is mijn hoop zeker 
Mijn anker 
U laat niet los 
Mijn hoop is in de naam van Jezus 

 

De woeste zee 
De zwarte lucht 
Mijn wereld beeft 
Maar ik vind rust 

Wat vrees ik nog 
U houdt mij vast 
Geen storm is sterker 
Geen storm is sterker… 

De woeste zee 
De zwarte lucht 
Mijn wereld beeft 
Maar ik vind rust 
Wat vrees ik nog 
U houdt mij vast 
Geen storm is sterker 
Dan het anker van mijn ziel 

Mijn anker 
Sterke God 
In U alleen is mijn hoop zeker 
Mijn anker 
U laat niet los 
Mijn hoop is in de naam van Jezus 

Jezus hoop van de volken (Opw 618)  
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop die God ons geeft. 

Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 

U overwon in elke nood, 
U brak de banden 
van de dood. 

U bent de hoop 
In ons bestaan. 
U bent de rots 
Waarop wij staan. 
U bent het licht 
Waardoor de wereld God kan zien. 

U won van de dood, 
Droeg onze pijn. 
Nu mogen wij 
Dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, 
Levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof...
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