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Opwekking 733 

De zon komt op, maakt de morgen 

wakker; mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt 

en wat mij mag overkomen, 

laat mij nog zingen als de avond valt. 

 

-Refrein- 

Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit; 

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 

tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

 

-Refrein- 

 

En op die dag, als mijn kracht 

vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, 

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

 

-Refrein 2x- 

Verheerlijk zijn heilige naam. 

Verheerlijk zijn heilige naam. 

 

 

 

 

 

 

Psalm 89 vers 1 en 5 (De Nieuwe Psalmberijming) 

Ik wil uw liefde, HEER, bezingen voor altijd 

en van uw trouw getuigen tot in eeuwigheid. 

U heeft uw dienaar David liefdevol gezworen:  

‘Wij sluiten een verbond, Ik heb jou uitverkoren. 

Mijn goedheid blijft in stand: je kunt erop vertrouwen 

dat Ik op jou voorgoed mijn koninkrijk zal bouwen.’ 

 

Gelukkig is het volk dat uw bazuin herkent. 

Zij juichen voor uw naam omdat U bij hen bent. 

Zij wandelen met U; uw licht beschijnt hun ogen. 

U geeft hun nieuwe kracht, U zult hen weer verhogen. 

Zij hebben U als schild, aan hen geeft U de zege. 

Hun koning hebben zij van U, hun HEER, gekregen. 

 

Evangelisch Liedbundel 459 

Lees je bijbel, bid elke dag,  

bid elke dag, bid elke dag. 

Lees je bijbel, bid elke dag, 

dat je groeien mag. 

Dat je groeien mag, dat je groeien mag. 

Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 

 

Read your bible, pray every day 

pray every day, pray every day 

Read your bible, pray every day 

if you want to grow,  

if you want to grow, if you want to grow 

Read your bible, pray every day, if you want to grow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opwekking 400 

Liefde was het, onuitputt’lijk, 

liefd’ en goedheid, eind’loos groot. 

Toen de Levensvorst op aarde 

tot ons heil zijn bloed vergoot. 

Komt, laat ons zijn liefde prijzen! 

God geeft vreugd’ en dankensstof. 

Eenmaal zingen wij voor eeuwig 

in de hemel zijnen lof. 

 

Rijd als Heerser door de velden, 

Jezus in uw grote kracht. 

Niets, niets kan U tegenhouden, 

zelfs de hel niet met haar macht. 

Voor uw naam, zo groot en heerlijk 

zinkt de vijand weg in ’t niet. 

Heel de schepping, Heer, zal beven, 

als zij U, haar Koning, ziet. 
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Sela – Zegen voor de kinderen 

God geeft leven, kwetsbaar leven 

naar Zijn beeld gevormd. 

Hij bedacht jou en Hij heeft je 

toevertrouwd aan ons. 

 

Hier in Gods gemeente 

leggen wij op jou Zijn naam, 

geven wij je terug aan Hem, 

die jou heeft doen bestaan. 

 

In het volste Godsvertrouwen 

zegenen wij jou. 

Hij zal met je meegaan 

alle dagen; Hij is trouw. 

 

Elly & Rikkert – Met mijn handen samen 

Met mijn handen samen 

En mijn ogen dicht 

Kom ik met U praten 

Vader van het licht 

Ik wil U bedanken 

Ook voor deze dag 

Wilt U voor mij zorgen 

Dat ik groeien mag 

 

Wilt U mij ook helpen 

Als ik speel of leer 

Om bij U te blijven 

Heel dicht bij U Heer 

Zegen alle kinderen 

Mensen groot en klein 

Laat er vrede komen 

Laat er liefde zijn 

Met mijn handen samen 

En mijn ogen dicht 

Zeg ik zachtjes amen 

Vader van het licht 

 

Opwekking voor Kids 40 

Je hoeft niet bang te zijn 

al gaat de storm tekeer. 

Leg maar gewoon je hand 

in die van onze Heer. 

 

Je hoeft niet bang te zijn 

als oorlog komt of pijn. 

De Heer zal als een muur, 

rondom je leven zijn. 

 

Je hoeft niet bang te zijn 

al gaan de lichten uit. 

God is er en Hij blijft, 

als jij je ogen sluit. 

 

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. 

 

 

 

Opwekking 354 

Glorie aan God. -4x- 

 

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. 

Hij’s het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. 

Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. 

Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. 

Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. 

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 

 

Glorie aan God. -4x- 

 

Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam: 

Heel de aard’ wordt vervuld van zijn glorie! 

Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! 

Hij’s verslagen, het Lam troont voor eeuwig! 

Jezus is Heer, Redder en Heer! 

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 

 

Glorie aan God. -4x- 

 

Heersen met Hem op de troon en zijn stem, 

spreekt van liefde, vervult ons met glorie. 

Heilig en vrij alle tranen voorbij. 

Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding: 

waardig het Lam, waardig het Lam! 

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 

 

Glorie aan God. -4x- 


