
Opwekking - Vader, U bent goed (opw 630) 

 

Op elk moment van mijn leven, 

 in voor of tegen spoed 

 Aanbid ik U mijn Jezus 

 en dank U voor Uw bloed 

 

 Ik vind kracht in U mijn Vader 

 als ik heel dicht bij U bent. 

 Mijn hart en mijn gedachten, 

 worden warm als ik bedenk 

 

 Vader U bent goed, 

 U bent heilig,  

 U bent liefde. 

 Jezus U bent groot, 

 U bent sterker dan de dood. 

 Vader deze dag geef ik me zelf aan U, 

 en ik zing met heel mijn hart  

 ik hou van U 

 

 Op elk moment van mijn leven, 

 bij dag en bij nacht, 

 wil ik Uw woorden lezen, 

 en dragen in mijn hart. 

 

 In de stormen van mijn leven, 

 in de regen in de kou, 

 wil ik schuilen in Uw vrede, 

 wil ik rusten in Uw trouw. 

 

 Vader U bent goed, 

 U bent heilig,  

 U bent liefde. 

 Jezus U bent groot, 

 U bent sterker dan de dood. 

 Vader deze dag geef ik me zelf aan U, 

 en ik zing met heel mijn hart  

 ik hou van U 

 (2x) 

 

 Vader deze dag geef ik me zelf aan U, 

 en ik zing met heel mijn hart  

 ik hou van U 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied 367 OTH 

 

Als je bidt zal Hij je geven 

 Als je klopt aan de deur 

 Zal Hij opendoen 

 Als je zoekt dan zul je 't vinden 

 Halleluja 

 

 Halleluja, halleluja, halleluja 

 

 Als je de Vader vraagt om een brood 

 Geeft Hij je zeker nooit een steen 

 Al je gebeden klein of groot 

 heus Hij vergeet er niet één 

 

 Als je bidt... 

 

 Halleluja, halleluja, halleluja 

 

 Als je Mijn Vader iets wilt vragen 

 Vraag in Mijn naam Ik zal het doen 

 Ik ben met je alle dagen 

 Ik ben dezelfde als toen 

 

 Als je bidt 

 

 Halleluja, halleluja, halleluja 

 

JdH197 / Opw220, vers 1 en 2 

 

Volle verzeek’ring, Jezus is mijn! 

 Wat schenkt dat rust 

 aan ‘t volgzaam gemoed. 

 In Hem zal ‘k zalig, zalig steeds zijn, 

 wedergeboren door Jezus’ bloed. 

 

Refrein: 

 Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, 

 in mijne Heiland, Jezus is mijn!         2x 

 

Voll’ onderwerping, zijn eigendom, 

 in Hem te rusten, heerlijk genot. 

‘t Eigen ik doden, zijn wil alleen, 

 rijk in mijn Heiland, leven voor God. 

 

Refrein: 

 Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, 

 in mijne Heiland, Jezus is mijn!         2x 

  



Opwekking 334 - Schijn in mij, schijn door mij 

 

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen 

 waar U bent zal de nacht verdwijnen 

 Jezus licht van de wereld vernieuw ons 

 levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons 

 schijn in mij, schijn door mij 

 

 (refrein) 

 kom Jezus kom  

 vul dit land met Uw heerlijkheid 

 kom heilge geest stort op ons Uw vuur 

 zend Uw rivier 

 laat Uw heil heel de aard vervullen  

 spreek Heer Uw woord dat het licht overwint 

 

 Heer ik wil komen in Uw nabijheid  

 uit de schaduwen in Uw heerlijkheid 

 door het bloed mag ik U toebehoren 

 leer mij toets mij U stem wil ik horen 

 schijn in mij, schijn door mij 

 

 (rerein) 

 kom Jezus kom  

 vul dit land met Uw heerlijkheid 

 kom heilge geest stort op ons Uw vuur 

 zend Uw rivier 

 laat Uw heil heel de aard vervullen 

 spreek Heer Uw woord dat het licht overwint 

 

 staan wij oog in oog met U hHeer 

 daalt Uw stralende licht op ons neer zichtbaar 

tastbaar word U in ons leven 

 U volmaakt wie volkomen zich geven 

 schijn in mij, schijn door mij 

 

 (refrein) 

 kom Jezus kom  

 vul dit land met Uw heerlijkheid 

 kom heilge geest stort op ons uw vuur 

 zend Uw rivier  

 laat Uw heil heel de aard vervullen 

 spreek Heer Uw woord dat het licht overwint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak Ons Tot Een Stralend Licht (opw346)  

 

Maak ons tot een stralend licht 

voor de volken, 

een stralend licht 

voor de mensen om ons heen. 

Tot de wereld ziet 

wie haar het leven geeft. 

Laat het schijnen door ons heen. 

Maak ons tot een woord 

van hoop voor de volken, 

een levend woord 

voor de mensen om ons heen. 

Tot de wereld weet 

dat U verlossing geeft. 

Uw genade door ons heen. 

Maak ons tot een zegening 

voor de volken, een zegening 

voor de mensen om ons heen. 

Tot de wereld weet 

wie elke schuld vergeeft. 

Uw genezing door ons heen. 

Maak ons tot een vrolijk lied 

voor de volken, een lied van dank 

voor de mensen om ons heen. 

Tot de wereld zingt 

voor degeen die eeuwig leeft. 

Laat het klinken door ons heen. 

En bouw uw koninkrijk 

in de volken, uw wil geschied' 

in de mensen om ons heen. 

Tot de wereld weet 

dat Jezus Christus heerst. 

Bouw uw koninkrijk in ons. 

Bouw uw koninkrijk op aard'! 

 

ELB 466 

 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 

 uw Naam worde geheiligd. 

 Uw Koninkrijk kome, 

 Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

 Geef ons heden ons dagelijks brood 

 en vergeef ons onze schulden 

 gelijk ook wij aan anderen vergeven; 

 en leid ons niet in verzoeking, 

 maar verlos ons van de boze. 

 Want van U is het Koninkrijk 

 en de kracht en de heerlijkheid  

 tot in eeuwigheid, in eeuwigheid. 

 Amen.  


