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Opwekking 281 

Als een hert dat verlangt naar water, 

zo verlangt mijn ziel naar U. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 

Aan U alleen geef ik mij geheel. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

 

Opwekking 602 

Vrede van God, De vrede van God, 

De vrede van God zij met jou. 

Vrede van Hem, vrede van God,  

De vrede van God zij met jou. 

 

In Jezus’ naam, In Jezus’ naam, 

In Jezus’ naam geef ik jou: 

Vrede van Hem, vrede van God, 

De vrede van God zij met jou. 

 

Heilige Geest, de Heilige Geest, 

Heilige Geest zij met jou. 

Vrede van Hem, vrede van God,  

De vrede van God zij met jou. 
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Opwekking 350 

Vader, vol van vrees en schaamte, 

buigen wij voor U. 

Heel uw werk door ons vertreden, 

klaagt ons, mensheid aan bij U. 

 

Heer ontferm U over ons, 

die schuldig voor U staan. 

U bent onze God en Redder, 

neem ons in Uw liefde aan. 

 

Vader, in dit uur der waarheid, 

keren w' ons tot U. 

O, vergeef ons, Heer herstel ons, 

maak ons hart en leven nieuw. 

 

Vul ons met Uw heil'ge Geest, 

geef vuur en kracht steeds weer. 

Ieder zal Uw macht aanschouwen, 

dat wij Uw naam verhogen Heer. 

dat wij Uw naam verhogen Heer. 

 

 

 

 

Opwekking 124 

Ik bouw op U 

mijn schild en mijn Verlosser 

niet eenzaam ga ik op de vijand aan 

(sterk in Uw kracht gerust in Uw 

bescherming 

ik bouw op U en ga in Uwe naam 2X) 

 

Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen 

en telkens meer moet ik uw kracht 

verstaan 

(toch rijst in mij een lied van overwinning 

ik bouw op U en ga in Uwe naam 2x) 

 

Ik bouw op U 

mijn Schild en mijn Verlosser 

Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd 

(In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 

in rust met U die mij hebt voortgeleid. 2x) 


