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Opwekking 407 
 
O, Heer mijn God, 
wanneer ik in verwondering 
de wereld zie die U hebt voortgebracht. 
Het sterrenlicht, 
het rollen van de donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 
 
Dan zingt mijn ziel 
tot U, o Heer mijn God: -2x- 
hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij! 
 
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een Lam, 
sta ik verbaasd, 
dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 
 
Dan zingt mijn ziel) 
tot U, o Heer mijn God 
hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij! 
 
Als Christus komt 
met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, 
hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: 
o Heer, hoe groot zijt Gij! 
 
Dan zingt mijn ziel 
tot U, o Heer mijn God 
hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelische liedbundel 425 
 
Dit is de dag, (2x) 
die de Heer ons geeft. (2x) 
Weest daarom blij (2x) 
en zingt verheugd. (2x) 
 
Dit is de dag die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij en zingt verheugd. 
Dit is de dag, dit is de dag, 
die de Heer ons geeft. 
 
 
Johannes de Heer 720 
 
1. Gouden harpen ruisen bij der Eng’len zang; 
paarlen poorten beiden ‘s Konings hemelgang. 
Jezus, Gloriekoning, vol van majesteit, 
ging Zijn troon bestijgen, Hem omhoog bereid. 
  
Refrein: 
Dood en graf verwon Hij!  
Juicht uit volle borst; 
Jezus voer ten hemel,  
glorie onze Vorst! 
   
2. Hij, wiens dood verlossing schonk aan u en 
mij, 
zit gekroond met glorie, aan Zijns Vaders zij. 
Jezus heeft verwonnen dood en hel aan ’t 
kruis. 
Jezus, Gloriekoning, ging naar ‘t Vaderhuis. 
 
Refrein 
 
3. Biddend voor Zijn kind’ren in dat zalig oord, 
roepend hen tot glorie eeuwig, ongestoord; 
lief’lijk plaatsbereidend voor Zijn toevend 
kind, 
daar waar Jezus eeuwig leeft en hen bemint. 
 
Refrein 
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Opwekking 710 
 
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 


