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Morgendienst 

Opwekking 642 – De rivier: 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 
Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag 
’t Is een stroom van uw genade, 
waar’k U steeds ontmoeten mag. 
 
-Refrein- 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor u neer. 
Leid mij steeds weer naar het water, 
‘k wil U daar ontmoeten, Heer. 
 
Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: “ontmoet mij hier” 
 
-Refrein- 
Leid mij steeds weer naar het water; 
‘k wil U daar ontmoeten, Heer 
 
Opwekking voor kinderen 69 – Uw Woord 
Uw woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 

 
Uw woord is een lamp 
Uw woord is een licht 
Uw woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
 
Opwekking 785 – Fundament: 
Ik bouw op Jezus, anders niet; ) 
het is zijn bloed dat redding biedt. ) 
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; ) 2x 
ik steun alleen op Jezus’ Naam. ) 
 
Refrein: 
Heer, U bent ons fundament. 
Zwak wordt sterk, door al uw werk. 
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer! 
 
Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, 
toont Hij zijn liefde die mij draagt. 
Al woeden stormen om mij heen, 
mijn anker rust in Hem alleen. 
Mijn anker rust in Hem alleen! 
 
(Refrein 3x) 
 
Wanneer Hij komt met luid geschal, 
weet ik dat Hij mij kennen zal. 
Bekleed met zijn gerechtigheid 
ben ik van Hem in eeuwigheid! 
 
Johannes de Heer 542 
Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost? 
Daar is kracht in het bloed! Daar is kracht in het 
bloed! 
Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost. 
Daar is kracht in het bloed van het Lam! 

 
Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor u, 
daar is kracht in het bloed! Daar is kracht in het 
bloed! 
Hoort naar Zijn woord en gelooft in Hem nu, 
daar is kracht in het bloed van het Lam! 
 
Middagdienst: 
Opw 11 – Er is een Heer 
 
Jezus sprak hier op aard': 
Mensen kom tot Mij, 
dat is Mij alles waard, 
Ik maak waarlijk vrij. 
 
Refrein: 
Er is een Heer. (4x) 
Alleen Hij wacht, 
totdat Hij ook voor jou 
zorgen mag. 
 
Stel niet uit. Zeg tot Hem: 
wees nu ook mijn Heer. 
Luister steeds naar zijn stem, 
Hij geeft leven weer. 
 
Refrein 
 
Spoedig komt Christus weer. 
Heel de schepping buigt 
vol ontzag zich terneer. 
Hij is aller Heer. 
 
Refrein 


