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Prijs Adonai – Opwekking 638 
Wie is als Hij? 
de Leeuw maar ook het Lam, 
gezeten op de troon. 
Bergen buigen neer, 
de zee verheft haar stem 
voor de allerhoogste Heer. 
 
Prijs Adonai, 
wanneer de zon opkomt 
totdat ze ondergaat. 
Prijs Adonai, 
alle naties van de aard' 
alle heiligen; aanbid Hem. 
 
Adonai – Opwekking 669 
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 
 
U bent Heer over al wat leeft, 
U bent Heer over al wat leeft. 
En hoor hoe Sion zingt: 
gezegend Hij die komt. 

Christ is enough – Hillsong 
Christ is my reward 
And all of my devotion 
Now there's nothing in this world 
That could ever satisfy 
 
Through every trial 
My soul will sing 
No turning back 
I've been set free 
 
Christ is enough for me 
Christ is enough for me 
Everything I need is in You 
Everything I need 
 
Christ my all in all 
The joy of my salvation 
And this hope will never fail 
Heaven is our home 
 
Through every storm 
My soul will sing 
Jesus is here 
To God be the glory 
 
I have decided to follow Jesus 
No turning back 
No turning back 
 
The cross before me 
The world behind me 
No turning back 
No turning back 
 
Hemelhoog – Timon en Michiel 
U bent eeuwig, steeds dezelfde 
Vader God, U kent geen eind 
Onbeperkt, U kent geen grenzen 
Niemand is aan U gelijk 
Vader God, U bent en blijft, onvoorstelbaar 
 
Prijs Hem, Prijs Hem 
Eer aan de Vader 
Prijs Hem, Prijs Hem 
Eer aan God 
 
U bent hemelhoog verheven 
Boven ons en onze tijd 
God van nu en God van eeuwen 
Heer, U blijft een groot geheim 
Vader God, U bent en blijft onvoorstelbaar 



 
Prijs Hem, Prijs Hem 
Eer aan de Vader 
Prijs Hem, Prijs Hem 
Eer aan God 
 
(Slot) 
Wij zijn hier om U te prijzen 
Velen zijn ons voorgegaan 
Ook al zou ons lied verdwijnen 
U bent God, U blijft bestaan 
 
Als God zijn stem doet horen –  
Opwekking 367 
Als God zijn stem doet horen in Israel 
dan zien wij al zijn luister en macht. 
Kom naar de heilige berg van God. 
Zing dit feestlied in de nacht. 
 
Refrein  
Hij's de Machtige van Israel. 
De Machtige van Israel. 
Zijn stem wordt gehoord 
in de sterkte van zijn woord. 
De Machtige van Israel. 
 
Dan toont Hij zijn kracht 
en de blinden zullen zien. 
De doven verstaan zijn stem. 
De tong van de stomme 
zal zingen in de nacht. 
De lamme zal dansen voor Hem. 
 
Refrein 
 
De dorre woestijn zal gaan 
bloeien als een roos. 
De wildernis jubelt en lacht. 
Spreek tot het hart 
van wie moe is en bang: 
Wees sterk! 
De Heer vernieuwt uw kracht! 
 
Refrein  
 
Good good Father – Chris Tomlin 
Oh, I've heard a thousand stories 
Of what they think You're like 
But I've heard the tender whisper 
Of love in the dead of night 
And You tell me that You're pleased 

And that I'm never alone 
 
Refrein 
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 
 
Oh, and 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 
 
Refrein 
 
Cause 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 
Oh, You are perfect in all of Your ways 
You are perfect in all of Your ways to us 
 
Oh, it's 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 
 
Refrein 2x 
 
You are perfect in all of Your ways 
You are perfect in all of Your ways 
You are perfect in all of Your ways 
 
Zegekroon – Opwekking 764 
U zult altijd voor ons strijden  
U hebt steeds uw trouw getoond.  
Deze waarheid is mijn blijdschap  
Heer, U draagt de zegekroon,  
U, mijn helper en beschermer,  
U, mijn redder en mijn vriend.  
Uw genade is mijn adem en mijn lied.  
 
Waar uw grootheid wordt bezongen,  
wil ik knielen voor uw troon.  



Waar U bent, verstilt de onrust,  
want U draagt de zegekroon.  
Vul dit huis nu met uw glorie,  
vul ons hart met heilig vuur.  
Uw genade is mijn adem en mijn lied.  
 
Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon.  
Halleluja! Prijs Hem, die de wereld overwon.  
 
U zult altijd voor ons pleiten;  
U zocht door tot U ons vond.  
En geen macht kan U bestrijden,  
want U draagt de zegekroon.  
 
U bent Jezus, de Messias,  
die de wereld redding biedt.  
Uw genade is mijn adem en mijn lied.  
 
Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon.  
Halleluja! Prijs Hem, die de wereld overwon.  
 
Elke muur wordt neergehaald,  
ieder bolwerk afgebroken.  
U draagt de zegekroon;  
U overwon, U overwon!  
 
Aan het kruis leek U verslagen,  
maar U hebt de dood onttroond;  
zelfs het graf kon U niet houden,  
want U draagt de zegekroon.  
 
Elke muur wordt neergehaald,  
ieder bolwerk afgebroken.  
U draagt de zegekroon  
U overwon, U overwon!  
 
Sta op, o kind’ren van Israel – Opwekking 262 
Sta op, o kind'ren van Israël. 
Kom en prijs nu je Maker. 
Dans, zing en verheug j' in Hem. 
Zing en verheug j' in Hem. 
Zing en verheug j' in Hem, o Israël. 
Herhalen 
  
De Heer is mijn Licht, 
de Rots van mijn verlossing. 
Ik vrees geen kwaad, 
want Hij is bij mij. 
  
Sta op, o kind'ren van Israël. 
Kom en prijs nu je Maker. 
Dans, zing en verheug j' in Hem. 

Zing en verheug j' in Hem. 
Zing en verheug j' in Hem, o Israël. 
 
Build your kingdom here – Rend Collective 
Build Your kingdom here 
Let the darkness fear 
Show Your mighty hand 
Heal our streets and land 
Set Your church on fire 
Win this nation back 
Change the atmosphere 
Build Your kingdom here 
We pray 
 
Come set Your rule and reign 
In our hearts again 
Increase in us we pray 
Unveil why we're made 
Come set our hearts ablaze with hope 
Like wildfire in our very souls 
Holy Spirit come invade us now 
We are Your Church 
And we need Your power 
In us 
 
We seek Your kingdom first 
We hunger and we thirst 
Refuse to waste our lives 
For You're our joy and prize 
To see the captive hearts released 
The hurt, the sick, the poor at peace 
We lay down our lives for Heaven's cause 
We are Your church 
And we pray revive 
This earth (We're prayin' for revival) 
 
Build Your kingdom here 
Let the darkness fear 
Show Your mighty hand 
Heal our streets and land 
Set Your church on fire 
Win this nation back 
Change the atmosphere 
Build Your kingdom here 
We pray (Change the atmosphere) 
 
Unleash Your kingdom's power 
Reaching the near and far 
No force of hell can stop 
Your beauty changing hearts 
You made us for much more than this 
Awake the kingdom seed in us 



Fill us with the strength and love of Christ 
We are Your church 
Oh, and we are the hope 
On earth 
 
Build Your kingdom here 
Let the darkness fear 
Show Your mighty hand 
Heal our streets and land 
Set Your church on fire 
Win this nation back 
Change the atmosphere 
Build Your kingdom here 
We pray (Change the atmosphere, build Your 
kingdom here) 
 
De zaligheid is van God – Opwekking 381 
De zaligheid is van God, 
die samen met het Lam 
regeert op zijn troon. 
Eer en rijkdom, wijsheid en macht. 
Heerlijkheid, sterkte en kracht. 
 
Refrein 
Zij onze God ) 
voor eeuwig en eeuwig. )3x 
Amen! 
 
En wij de verlosten zijn sterk 
door \'t woord van ons getuigenis. 
En wij roepen uit: 
Eer en rijkdom, wijsheid en macht. 
Heerlijkheid, sterkte en kracht. 
 
Refrein 
 
Stil, mijn ziel, wees stil – Opwekking 717 
Stil mijn ziel wees stil, 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds 
Hij is er bij, 
in je beproevingen en zorgen. 
 
God U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen 
 
Stil mijn ziel wees stil 

en dwaal niet af  
dwars door het dal zal Hij je leiden 
stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding 
 
God U bent mijn God... 
 
Stil mijn ziel wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft 
wacht wacht op de Heer 
de zwartste nacht  
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 
 
2x 
God U bent mijn God... 
Ik rust in U alleen. 
 
Happy day – Tim Hughes 
The greatest day in history 
Death is beaten you have rescued me 
Sing it out  
Jesus is alive 
 
The empty cross 
The empty grave  
Life eternal  
You have won the day 
Shout it out  
Jesus is alive  
He´s alive 
 
Oh happy day happy day  
You washed my sin away 
 
Oh happy day  
Happy day  
I´ll never be the same 
Forever I am changed 
 
When I stand in that place  
Free at last meeting face to face 
I am Yours  
Jesus You are mine 
 
Endless joy perfect peace  
Earthly pain finally will cease 
Celebrate  
Jesus is alive  
He´s alive 
 
Oh happy day  



Happy day  
You washed my sin away 
 
Oh happy day happy day  
I´ll never be the same 
Forever I am changed 
 
Oh what a glorious day 
What a glorious way 
That You have saved me 
Oh what a glorious day 
What a glorious name 
 
Oh happy day  
Happy day  
You washed my sin away  
Oh happy day  
Happy day  
I´ll never be the same 
Forever I am changed 
 
Toon mijn liefde – Opwekking 705 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 
 
Refrein 
Toon mijn liefde, aan de ander 
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. 
 
In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 
 
Refrein 
 
 
 

Ik zal er zijn – Sela 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar 
geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn 
naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn 
Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of 
pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
Heer u bent El Elohim – Opwekking 333 
Heer, U bent El Elohim. 
Daarom kom ik tot U. 
Heer, U bent El Elohim, 
ik aanbid U. 
 
Toon mij uw glorie, 
toon mij wie U bent. 
Toon mij uw glorie. 
‘k Wil U kennen, Heer. 
 
U maakt ons een – Opwekking 194 
U maakt ons een  
U bracht ons te samen  
wij eren en aanbidden U.  
2x  
 
Wordt Uw wil gedaan,  
dan bindt het ons saam.  
Iedereen zal deel zijn van Uw gezin.  
2x  
 
U maakt ons een  
U bracht ons te samen  
wij eren en aanbidden U.  
 



Wordt Uw wil gedaan,  
dan bindt het ons saam.  
Iedereen zal deel zijn van uw gezin.  
 
 
 
 
 
 


