
 
 
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! 
 
Refrein : 
 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, onze Heer - Psalm 8 
 
Heer, onze Heer 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde  
Heer, onze Heer 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde (2x) 
 
Zie ik de hemel 
het werk van uw hand 
zon, maan en sterren 
door U daar geplant 
de hele aarde 
en alles wat leeft 
het is echt ongelofelijk 
dat u dit aan ons geeft 
 
Heer, onze Heer… 
 
Wie ben ik Heer 
dat U zelfs aan mij denkt 
en mij uw aandacht 
en liefde steeds schenkt 
U geeft mij alles 
ik kom niets tekort 
en daarom dank ik U steeds weer 
U bent de grootste God 
 
Heer, onze Heer… (2x) 
 
Tekst & Muziek: Lydia Zimmer 
 
Opwekking Kinderen 230 - Heb de Here lief 
 
Er zijn wetten geschreven 
en regels bedacht 
en elke keer komt er een bij. 
Ze zijn er niet zomaar 
dus neem ze in acht, 

ze zijn er voor jou en voor mij. 
Bij rood moet je stoppen, 
bij groen ga je door. 
Een brandweer met zwaailicht 
die mag altijd voor. 
 
Maar de belangrijkste regel 
en het grootste gebod 
is niet door mensen geschreven 
maar door de wijsheid van God. 
 
Refrein: 
Heb de Here lief 
met je hart ziel en verstand. 
En je naaste als je zelf 
die zet je niet aan de kant. 
Heb de Here lief 
met je hart ziel en verstand. 
En je naaste als je zelf 
die zet je niet aan de kant. 
Heb de Here lief. 
 
Zou er nog honger 
en armoede zijn, 
oorlog of zinloos geweld. 
Als iedereen zich houdt 
aan dat ene gebod, 
zich niet boven anderen stelt. 
Dan was arm niet zo arm meer 
en rijk minder rijk, 
maar door deze gedachte 
was ied'reen gelijk. 
 
Want de belangrijkste regel 
en het grootste gebod 
is niet door mensen geschreven 
maar door de wijsheid van God. 
 
(Refrein) 
Tekst & Muziek: Ben Ketting 



 
OTH568 – Zo groot en zo machtig 
 
Zo groot en zo machtig  
maar toch zo aandachtig  
bent U als een Vader voor mij  
wat ik U vragen wil 
maak nu mijn hart weer stil en blij  
 
Zoveel dingen die gebeuren 
zoveel mensen die treuren 
ik kan niet begrijpen waarom 
help mij om stil te zijn  
als ik bij U kom  
 
Zo vol van geheimen  
en toch zo dicht bij me  
bent U als een Vader voor mij 
houdt mij geborgen Heer 
zet al mijn zorgen weer opzij 
Is er honger en oorlog  
dan vraag ik: waarvoor nog 
ik kan niet begrijpen waarom 
help mij om stil te zijn 
als ik bij U kom  
 
Dank U hemelse Vader 
voor al uw genade 
al snap ik nog steeds niet waarom 
help mij om stil te zijn 
als ik bij U kom 
 
Opwekking 661 - De Koning in zijn pracht 
 
Refrein (2x): 
 Maak groot onze God, 
 zing met mij, 
 maak groot onze God. 
 Zing, want Hij 
 is groot, zo groot, onze God. 

 
 De Koning in zijn pracht,  
 bekleed met eer en macht; 
 kom aarde, juich voor Hem, aarde, juich voor Hem. 
 Het duister vreest zijn licht; 
 als Hij rechtvaardig richt, 
 dan vlucht het voor zijn stem,  
 vlucht het voor zijn stem. 
 
 (Refrein) 
 
 De God die eeuwig leeft, de tijd geschapen heeft, 
 De Vader, Geest en Zoon, Vader, Geest en Zoon. 
 Het Lam dat werd geslacht,  
 de Leeuw in al zijn kracht,  
 de Koning op de troon, Koning op de troon. 
 
 (Refrein) 
 
 (2x): 
 Allerhoogste Heer, waardig onze Heer. 
 Kom, zing met mij: maak groot onze God. 
 
 (Refrein 2x) 
 
Opwekking 764 – Zegekroon: 
 
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. 
 
-Refrein- 
 Halleluja! Jezus overwon. 
 Jezus overwon. 
 Halleluja! Prijs Hem, 
 Die de wereld verwon. 
 
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. 
 
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. 
 
-Refrein- 
 Halleluja! Jezus overwon. 
 Jezus overwon. 
 Halleluja! Prijs Hem, 
 Die de wereld verwon. 
 
Elke muur wordt neergehaald, 
 ieder bolwerk afgebroken. 
 U draagt de zegekroon; 
 U overwon, U overwon 
 
 
 



Opwekking 769 – Bouw uw koninkrijk: 
 
Kom, vestig uw gezag; 
 wees Koning in ons hart. 
 Herstel uw beeld in ons; 
 onthul uw doel met ons. 
 Ontsteek de vlam van hoop opnieuw; 
 een laaiend vuur in onze ziel. 
 Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien. 
 Wij zijn uw kerk. 
 Heer, maak ons sterk in U. 
 
Wij dorsten naar uw rijk 
 en uw gerechtigheid. 
 U schakelt ons nu in 
 en geeft ons leven zin: 
 gevangen harten worden vrij, 
 verslagen mensen troosten wij; 
 zelfs de blinden zien uw heerschappij. 
 Wij zijn uw kerk. 
 Hoor ons gebed en kom! 
 
-Refrein- 
 Bouw uw koninkrijk. 
 Zet het kwaad te kijk. 
 Toon uw sterke hand. 
 Kom, herstel ons land. 
 Vul uw kerk met vuur. 
 Win dit volk terug. 
 Heer, dat bidden wij 
 tot uw koninkrijk verschijnt. 
 
Uw ongetemde kracht 
 verslaat de helse macht. 
 Uw ongekende pracht 
 vernieuwt en sterkt ons hart. 
 Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 
 leer ons te doen wat U ons vraagt, 
 vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. 
 Wij zijn uw kerk. 

 Heer, doe uw werk door ons. 
 
-2x Refrein- 
 
Opwekking 805 – Maak ons hart onrustig: 
 
Maak ons hart onrustig, God, 
 dat het ontevreden klopt 
 als we mooie leugens horen 
 en gemakkelijke woorden! 
 Maak ons hart onrustig, God. 
 
Stort in ons uw tranen uit. 
 Mensen worden uitgebuit, 
 weggeschopt en opgesloten. 
 Zegen hen als wij hen troosten. 
 Stort in ons uw tranen uit. 
 
Steek in ons uw woede aan 
 om het onrecht te weerstaan! 
 Geef ons moed om op te treden. 
 Laat ons vechten voor de vrede. 
 Steek in ons uw woede aan. 
 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 
 Laat ons doorgaan tot het eind. 
 Gaat het onze kracht te boven, 
 laat ons dan in U geloven. 
 Laat ons dwaas en koppig zijn. 
 
Want het is uw koninkrijk 
 tot in alle eeuwigheid. 
 
Opwekking 769 – Bouw uw koninkrijk: 
 
Kom, vestig uw gezag; 
 wees Koning in ons hart. 
 Herstel uw beeld in ons; 
 onthul uw doel met ons. 
 Ontsteek de vlam van hoop opnieuw; 

 een laaiend vuur in onze ziel. 
 Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien. 
 Wij zijn uw kerk. 
 Heer, maak ons sterk in U. 
 
Wij dorsten naar uw rijk 
 en uw gerechtigheid. 
 U schakelt ons nu in 
 en geeft ons leven zin: 
 gevangen harten worden vrij, 
 verslagen mensen troosten wij; 
 zelfs de blinden zien uw heerschappij. 
 Wij zijn uw kerk. 
 Hoor ons gebed en kom! 
 
-Refrein- 
 Bouw uw koninkrijk. 
 Zet het kwaad te kijk. 
 Toon uw sterke hand. 
 Kom, herstel ons land. 
 Vul uw kerk met vuur. 
 Win dit volk terug. 
 Heer, dat bidden wij 
 tot uw koninkrijk verschijnt. 
 
Uw ongetemde kracht 
 verslaat de helse macht. 
 Uw ongekende pracht 
 vernieuwt en sterkt ons hart. 
 Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 
 leer ons te doen wat U ons vraagt, 
 vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. 
 Wij zijn uw kerk. 
 Heer, doe uw werk door ons. 
 
-2x Refrein- 
  



 
 
Opwekking 428 - GENADE, ZO ONEINDIG GROOT             
 
Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan 'k zien. 
 
Genade die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook - als ik mij tot Hem keer 
dat God mij nooit verlaat. 
 
Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
 
Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid   ) 
dat ik genade vond.              )2x 
 
(c) DP / Universal Songs 
Tekst & muziek: John Newton 
Ned. tekst: Elly Zuiderveld-Nieman 

 
Johannes de Heer 769 
 
1. Vol verwachting blijf ik uitzien,  
tot die dag eens dagen zal. 
 Dat de Heiland op de wolken, weerkomt met 
bazuingeschal. 
 Welk een vreugde zal het wezen. Als mijn oog Hem 
schouwen mag, 
 en mijn oor Zijn stem zal horen, op die grote, blije 
dag! 
 
 Refrein 
 Welk een uitzicht, Bruidsgemeente! Eeuwig Hem 
ten eigendom. 
 Maranatha blijv' ons wachtwoord, amen, ja Heer 
Jezus, kom! 
 
 2. Al de teek'nen onzer dagen zeggen mij: de komst 
genaakt 
 van de Bruigom, die Zijn liefste tot Zich roept en 
haar volmaakt. 
 O, hoe blijde zal ik wezen, op te trekken met die 
stoet, 
 juichend, met ontelb're zaal'gen onze Bruigom 
tegemoet! 
 
 3. O, soms voel 'k een sterk verlangen, heimwee in 
mijn hart ontstaan; 
 'k vraag mij af dan, dierb're Heiland zijt Gij reeds op 
weg gegaan? 
 Neen, het zal niet lang meer duren: Hij verlangt 
nog meer dan wij. 
 Maranatha! Blijve 't wachtwoord voor een elk, 
maar ook voor mij. 


