
Opwekking 589 – Ik wil juichen voor U 
mijn Heer 
 
Ik wil juichen voor U, mijn Heer 
met blijdschap in mijn hart. 
Ik wil jubelen voor U mijn Heer 
mijn hart is vol ontzag 
 
Ik erken: U, Heer, bent God 
en ik behoor U toe. 
Mijn aanbidding is slechts voor U 
wat ik ook denk of voel. 
 
En ik ga door de poorten met een loflied, 
want ik wil U ontmoeten deze dag. 
En ik zing U alle lof toe, 
'k hef mijn handen naar U op. 
Ik prijs Uw naam, 
God van de eeuwigheid. 
 
Ik wil juichen voor U, mijn Heer 
met blijdschap in mijn hart. 
Ik wil jubelen voor U Heer 
mijn hart is vol ontzag 
 
Ik erken: U, Heer, bent God 



en ik behoor U toe. 
Mijn aanbidding is slechts voor U 
wat ik ook denk of voel. 
 
En ik ga door de poorten met een loflied, 
want ik wil U ontmoeten deze dag. 
En ik zing U alle lof toe, 
'k hef mijn handen naar U op. 
Ik prijs Uw naam, 
God van de eeuwigheid. 
 
Want de Heer is goed. 
Zijn goedertierenheid 
is tot in eeuwigheid, amen! 
Ja de heer is goed, 
zijn liefde 
en zijn trouw 
zijn tot in eeuwigheid, amen! 
 
En ik ga door de poorten met een loflied, 
want ik wil U ontmoeten deze dag. 
En ik ga door de poorten met een loflied, 
want ik wil U ontmoeten deze dag. 
En ik zing U alle lof toe, 
'k hef mijn handen naar U op. 
Ik prijs Uw naam, 



Ik prijs Uw naam,  
Ik prijs Uw naam,  
God van de eeuwigheid. 
God van de eeuwigheid. 
God van de eeuwigheid. 
 
Opwekking 771 – Een doel 
 
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! 
 
O, o, o, o, o  



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! 
Wij komen hier voor één doel: dat bent U! 
O, o, o, o, o,  
 
Welkom + Gebed 
 
Opwekking 510 – Dit is mijn verlangen 
 
Dit is mijn verlangen: U prijzen, Heer; 
met mijn hele hart aanbid ik U. 
Al wat binnen in mij is verlangt naar U; 
alles wat ik vinden wil is in U. 
 
Heer, ik geef U mijn hart, 



ik geef U mijn ziel; 
ik leef alleen voor U. 
Leid de weg die ik ga 
elk moment dat ik besta; 
Heer, doe uw wil in mij. 
 
Dit is mijn verlangen: U prijzen, Heer; 
met mijn hele hart aanbid ik U. 
Al wat binnen in mij is verlangt naar U; 
alles wat ik vinden wil is in U. 
 
Heer, ik geef U mijn hart, 
ik geef U mijn ziel; 
ik leef alleen voor U. 
Leid de weg die ik ga 
elk moment dat ik besta; 
Heer, doe uw wil in mij. 
 
Heer, ik geef U mijn hart, 
ik geef U mijn ziel; 
ik leef alleen voor U. 
Leid de weg die ik ga 
elk moment dat ik besta; 
Heer, doe uw wil in mij. 
 
Heer, doe uw wil in mij. 



 
Opwekking 502 Jezus, ik wil heel dicht 
bij U komen 
 
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, 
In uw nabijheid wil 'k zijn. 
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, 
U maakt mij heilig en rein. 
 
In de schuilplaats van de Allerhoogste 
Blijf ik onder uw vleugels, o Heer. 
Uw schaduw beschermt mij, 
Uw troon is mijn toevlucht. 
U bent mijn leven, mijn eer. 
 
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, 
In uw nabijheid wil 'k zijn. 
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, 
U maakt mij heilig en rein. 
 
In de schuilplaats van de Allerhoogste 
Blijf ik onder uw vleugels, o Heer. 
Uw schaduw beschermt mij, 
Uw troon is mijn toevlucht. 
U bent mijn leven, mijn eer. 
 



In de schuilplaats van de Allerhoogste 
Blijf ik onder uw vleugels, o Heer. 
Uw schaduw beschermt mij, 
Uw troon is mijn toevlucht. 
U bent mijn leven, mijn eer. 
 
Uw schaduw beschermt mij, 
Uw troon is mijn toevlucht. 
U bent mijn leven, mijn eer. 
 
Opwekking 553 – Laat het feest zijn in 
de huizen 
 
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 
Halleluja   
Halleluja 
                   
In de bergen, door de dalen 
Hoor ons loflied, overal 
In de hemel en op aarde 
als uw glorie, komen zal! 
 
In de bergen, door de dalen 
Hoor ons loflied, overal 
in de hemel en op aarde 
als uw glorie, komen zal! 
 
Preek  
 
Gebed 
 



Opwekking 826 – De Heer is mijn 
Bevrijder 
 
God keek genadig naar mij om 
Hij greep mij vast voor ik verdronk 
En zette mij weer op vaste grond 
De Heer is mijn Bevrijder 
 
Ik weet hoe lang de nacht ook duurt 
God helpt mij over elke muur 
Ik zie al licht aan de horizon 
De Heer is mijn Bevrijder 
 
Is er iemand als onze God 
Die ons liefheeft en ons verlost 
Hij heeft betaald voor ons allemaal 
De Heer is mijn Bevrijder 
 
Op Hem alleen rust mijn geloof 
Hij brengt tot bloei wat Hij belooft 
De winter wijkt en de lente komt 
De Heer is mijn Bevrijder 
 
Ook als het wachten moeilijk is 
Ook als ik treur om wie ik mis 



Zijn liefde draagt mij door alles heen 
De Heer is mijn Bevrijder 
 
Is er iemand als onze God 
Die ons liefheeft en ons verlost 
Hij heeft betaald voor ons allemaal 
De Heer is mijn Bevrijder  
 
Hij draagt mij tot mijn laatste dag 
Laat mij niet achter in het graf 
Hij wekt mij op en roept mij naar huis 
 
De Heer is mijn Bevrijder!   
Is er iemand als onze God 
Die ons liefheeft en ons verlost 
Hij heeft betaald voor ons allemaal 
De Heer is mijn Bevrijder! 
 
Alle eer aan God de Vader 
Alle eer aan God de Zoon 
Alle eer aan God de Trooster 
De Heer is mijn Bevrijder! 
 
Alle eer aan God de Vader 
Alle eer aan God de Zoon 
Alle eer aan God de Trooster 



 
De Heer is mijn Bevrijder! 
De Heer is mijn Bevrijder! 
De Heer is mijn Bevrijder! 
 
Rend Collective – Build Your Kingdom 
 
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 
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 
We pray revive This 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 
 
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 
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 
 
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 
 
Opwekking 586 – Hij is Heer 
 
Heel de schepping geeft U eer, 
buigt zich vol aanbidding neer  
Jezus Christus, Zoon van God 
trouw in eeuwigheid 
 
Heel de schepping zingt Uw lof, 
U alleen bent onze God 
Onze Koning die regeert 



Heerser voor altijd! 
 
Hij is Heer en Zijn eer 
vult de aarde, vult de hemel  
en Zijn heerlijkheid wordt wereldwijd 
geroemd  
 
Hij is Heer, geef Hem eer 
heel de aarde, heel de hemel 
want wij leven voor de glorie van Uw naam, 
de glorie van Uw naam 
 
U alleen hebt alle macht 
leer ons leven uit Uw kracht 
laat? Uw vuur aan in ons hart 
Dat iedereen ons ziet 
en ieder hoort 
 
Hij is Heer en Zijn eer 
vult de aarde, vult de hemel  
en Zijn heerlijkheid wordt wereldwijd 
geroemd  
 
Hij is Heer, geef Hem eer 
heel de aarde, heel de hemel 
want wij leven voor de glorie van Uw naam, 



de glorie van Uw naam 
 
Heilig is de Heer 
de schepping juicht! 
de schepping juicht! 
Heilig is de Heer 
de schepping juicht! 
de schepping juicht! 
Heilig is de Heer 
de schepping juicht! 
de schepping juicht! 
Heilig is de Heer 
de schepping juicht! 
de schepping juicht! 
 
Hij is Heer en Zijn eer 
vult de aarde, vult de hemel  
en Zijn heerlijkheid wordt wereldwijd 
geroemd  
 
Hij is Heer, geef Hem eer 
heel de aarde, heel de hemel 
want wij leven voor de glorie van Uw naam, 
 
Hij is Heer en Zijn eer 
vult de aarde, vult de hemel  



want Zijn heerlijkheid wordt wereldwijd 
geroemd  
 
Hij is Heer, geef Hem eer 
heel de aarde, heel de hemel 
want wij leven voor de glorie van Uw naam, 
de glorie van Uw naam 
de glorie van Uw naam 
de glorie van Uw naam 
 
Zegen 
 
Opwekking 710 Gebed om Zegen 
 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met Uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 



waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen 
hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Vader, maak ons tot een zegen 
hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen 
om zelf een bron te zijn. 
 
Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 



Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Opwekking 832 – Jezus Overwinnaar 
 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstild door de klank van Uw 
stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote 
Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 



Dood waar is je macht, waar is je prikkel 
gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er 
regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote 
Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote 
Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 
Naam boven alle namen 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 



Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote 
Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote 
Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
(U bent) Jezus, Overwinnaar! 
(Ja, U bent) Jezus, Overwinnaar! 
 
 
 


