
 

 
Opwekking 244 – Welzalig de man die niet wandelt 

Welzalig de man die niet wandelt, in de raad der 
goddelozen 
Die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de 
kring der spotters 
Maar aan des Heren wet, zijn welgevallen heeft, 
en diens wet overpeinst, bij dag en bij nacht 
 
Want hij is, als een boom geplant aan waterstromen 
die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet verwelkt 
Alles gelukt 
 
Welzalig de man die niet wandelt, in de raad der 
goddelozen 
Die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de 
kring der spotters 
Maar aan des Heren wet, zijn welgevallen heeft, 
en diens wet overpeinst, bij dag en bij nacht 
 
Want hij is, als een boom, geplant aan waterstromen 
die zijn vrucht, geeft op tijd, welks loof niet verwelkt 
Alles gelukt (2x) 
 

Kinderopwekking 176 – Namen van God 

Refrein: 
U bent de God die mij leidt 
en mijn Vader voor altijd. 
U bent de Redder 
die voor mij op aarde kwam. 
In elke naam die U heeft, 
wordt verteld hoeveel U geeft 
om de mensen 
en wat op de aarde leeft. 
 
Immanuël, God met ons, 
U zal er zijn elke dag. 
Immanuël, God met ons, 
U zal er zijn elke dag. 
 
(Refrein) 
 
Sterke Rots, Vredevorst, 
U kwam bij ons als een kind, 
Sterke Rots, Vredevorst, 
U kwam bij ons als een kind. 
 
(Refrein) 
 
Lam van God, hoogste Heer, 
U stierf voor ons aan het kruis. 
Lam van God, hoogste Heer, 
U stierf voor ons aan het kruis. (2x) 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opw 505 – Vader van de schepping 
 
Vader van de schepping, 
volvoer Uw eeuwige plan. 
Maak ons een generatie 
die overwinnen kan. 
 
Heer, laat Uw koninkrijk komen, 
waar heel de schepping op wacht, 
en laat Uw zalfolie stromen, 
Heer, openbaar ons Uw kracht. 
 
Toon Uw heerlijkheid in dit huis 
tot een zegenend licht voor de volken. 
Neem ons lied als reukoffer aan, 
nu wij hier voor Uw aangezicht staan. 
 
Koning van de aarde, 
maak ons een licht in de nacht 
en laat de wereld ervaren: 
de kerk is vol van Uw kracht. 
 

 
Heer raak ons aan en vorm ons, 
maak ons sterk en bereid. 
Geef ons kracht waar wij kwetsbaar zijn; 
dan zijn wij klaar voor de strijd. 
 
Bouw Uw koninkrijk (bouw Uw koninkrijk) 
kom in majesteit (kom in majesteit) 
maak de aarde vol (maak de aarde vol) 
van Jezus' heerlijkheid 
 
Toon Uw heerlijkheid in dit huis 
 
 

Sela – Mijn toevlucht 
 
De Heer is je schild en bevrijder, 
de redder die niet van je wijkt. 
Onder zijn vleugels ben je veilig. 
Zijn wieken beschermen. 
Zijn trouw is een veilig schild. 
 
In Gods nabijheid is geen angst meer 
voor de plaag van de dag. 
Jou zal niets overkomen; 
open je ogen 
en zie dat het kwaad vergaat. 
 
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
en overnacht in zijn schaduw, 
zegt tegen de Heer:  
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God!  
Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God!  
Ik vertrouw op U. 
 
 
 

 
Als je mag wonen bij de Hoogste 
ben je veilig voor het kwaad. 
Engelen zullen je dragen. 
Je zult je niet stoten, 
maar vertrapt de tegenstand. 
 
Ik bevrijd wie mij liefheeft  
en bescherm wie mij kent. 
Roep je mij aan, ik geef antwoord. 
In de nood ben ik bij je  
en bevrijd je van angst. 
Ik zal roem en overvloed geven. 
Ik zal je redding zijn. 
Ik zal je redding zijn. 


