
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opwekking 407 – Hoe groot zijt Gij 
 

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! 
 
 

Lydia Zimmer - Heer, onze Heer  
 
Heer, onze Heer 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde 
Heer, onze Heer 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde 
 
Zie ik de hemel 
het werk van uw hand 
De maan en sterren 
door U daar gepland 
De hele aarde 
en alles wat leeft 
Het is echt ongelofelijk 
dat u dit aan ons geeft 

Wie ben ik Heer 
dat U 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 
 
 

Psalm 8 – De Nieuwe 
Psalmberijming 
 

1. HEER, onze Heer, uw naam is hoog verheven. 
Hoe indrukwekkend schiep U al het leven! 
U maakt uw luister wereldwijd bekend. 
De hemel laat ons weten wie U bent. 
 
3. Ik, sterveling, kan bijna niet geloven 
dat U de maan en sterren schiep daarboven. 
Wat is een mens dan onbeduidend klein. 
Hoe kan het dat U toch zijn God wilt zijn? 
 
4. U schiep de mensen haast als hemelingen, 
met eer en luister wilt U hen omringen. 
U geeft uw scheppingswerk in hun beheer; 
uw hand legt alles aan hun voeten neer.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OvK 136 – Van top tot teen 
 

God heeft mij gemaakt van top tot teen 
Iemand zoals ik, nee, zo is er niet een 
want ik ben uniek, heel speciaal en bijzonder 
ik ben nog zoveel mooier dan een 
wereldwonder 
 
Hij heeft mij gevormd in m'n moeders buik 
en na negen maanden kwam ik eruit 
met alles er op en alles er aan 
Ik geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan 
 
God heeft jou gemaakt van top tot teen 
Iemand zoals jij, nee, zo is er niet een 
want je bent uniek, heel speciaal en bijzonder 
je bent nog zoveel mooier dan een 
wereldwonder 
 
 

Hij heeft je gevormd in je moeders buik 
en na negen maanden kwam jij er uit 
met alles er op en alles er aan 
Dus geef Hem alle eer, want Hij heeft dat 
gedaan 
 
God heeft jou gemaakt van top tot teen! 
 
 

OvK 185 – De Here zegent jou 
 

De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn 
Hij zal Zijn vrede aan je geven 
 
De Here zegent u 
en Hij beschermt u 
Hij schijnt Zijn licht over uw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij u zijn 
Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opwekking 770 – Hoe wonderlijk 
mooi 
 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn 
naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn 
Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
 
 
 
 
 



Sela  –  De doop 
 
In het water van de doop,  
zien wij hoe God zelf belooft,  
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.  
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
 
Eén met Christus in zijn dood,  
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.  
Eén met Christus, ingelijfd,  
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
 
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.  
Uit het water van de doop,  
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is.  
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 
In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.  
Mensen overal vandaan,  
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 
  
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
 
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!  
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!  

Wat een liefde, wat een hoop!  
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is. 
 
 

Opwekking 354 – Glorie aan God 
 
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! 
 
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! 
 
 
 
  
 

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! 


