
Opwekking 695 

verberg mij nu 
onder uw vleugels Heer 
houd mij vast 
in Uw sterke hand 
 
als de oceaan haar krachten toont 
zweef ik met U hoog 
boven de storm 
Vader, U bent sterker dan de vloed 
dan word ik stil;  
U bent mijn God! 
 
vind rust mijn ziel 
in God alleen 
ken Zijn kracht 
vertrouw Hem en wees stil 
 
als de oceaan haar krachten toont 
zweef ik met U hoog 
boven de storm 
Vader, U bent sterker dan de vloed 
dan word ik stil;  
U bent mijn God! 
 
 
 
 

 
IK KOM IN UW HEILIGDOM BINNEN       
(192)EM 
 

Ik kom in uw heiligdom binnen, 
't voorhangsel ga ik voorbij. 
Ik breng U mijn offer, een zoete geur, 
vrucht van wat U deed in mij. 
Mijn mond brengt een offer van lof, 
Heer. 
't Gaat nu alleen om uw eer. 
't Reukwerk van mijn lofgezang 
stijgt op in uw woning. 
Ik kniel voor de troon van mijn Koning. 
Samen met mijn stem hef ik 
ook mijn handen op tot U, 
het loflied komt diep uit mijn hart. 
 
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht 
komen U toe, God van 't heelal voor 
eeuwig. 
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht 
komen U toe, God van 't heelal. 
 

 

 

 

Opwekking 569 - Regeer in mij 
 
Over al wat leeft, 
bent U de hoogste Heer, 
als de zon opkomt 
elke morgen weer. 
Daarom vraag ik U, 
Heer van zee en land: 
neem ook mijn leven in uw hand. 
 
Regeer in mij 
met al uw kracht 
in mijn mooiste droom, 
in mijn zwartste nacht. 
er is een ding dat ik U vraag: 
o Heer, regeer in mij vandaag. 
 
Laat alles wat ik zeg 
en alles wat ik denk 
als een spiegel zijn 
van wie U in mij bent. 
U bent zoveel meer dan ik verlangen 
kan: 
Heer, neem mijn leven in uw hand. 
 
Regeer in mij 
met al uw kracht 
in mijn mooiste droom, 
in mijn zwartste nacht. 
Er is een ding dat ik U vraag: 
o Heer, regeer in mij vandaag. 
 



Regeer in mij 
met al uw kracht 
in mijn mooiste droom, 
in mijn zwartste nacht. 
Er is een ding dat ik U vraag: 
o Heer, regeer in mij vandaag. 
 
Regeer in mij 
met al uw kracht 
in mijn mooiste droom, 
in mijn zwartste nacht. 
Er is een ding dat ik U vraag: 
o Heer, regeer in mij vandaag, 
 
o Heer regeer in mij vandaag, 
o Heer regeer in mij vandaag. 
 
 

OPw.   609 (Man) (Vrouw)  
U bent heilig - U bent heilig 
U bent machtig - U bent machtig 
U bent waardig - U bent waardig 
Eer en ontzag - Eer en ontzag 
 
Ik wil volgen - Ik wil volgen 
Ik wil luist'ren - Ik wil luist'ren 
Van U houden - Van U houden 
Iedere dag - Iedere dag 
 
(Refrein) 
(man) (vrouw) 
Ik wil zingen - U die koning bent 

En juichen - en de hoogste Heer 
In aanbidding - U de machtige 
mij buigen - Kwam op aarde neer 
U de Heer - Als Emannuel 
aller Here - God zal met ons zijn  
U mijn God - Als het Lam van God 
Wil ik eren - Zo volmaakt en rein 
Ik wil zingen - U die leven geeft  
En juichen - Mij bevrijding bracht 
In aanbidding - En voor eeuwig leeft 
mij buigen - U hebt alle macht 
U de Heer - U de Alfa, Omega  
aller Here - Eens zal ik U zien 
U mijn God - U mijn Meester, Messias, 
Wil ik eren - Verlosser en Vriend  
 
 
 
(man + vrouw)  
U bent mijn Vredevorst, en ik leef 
alleen voor U. 
U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen 
voor  
 

Heer, U bent mijn 

leven 

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 
U woord is het pad de weg waarop ik ga 

Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 
k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de 
maagd 
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals 
wij 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons 
en met God de Vader en verenigt met uw volk 
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk 
 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik 
bouw 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn 
hart 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij 
nooit los 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
En in uw vergeving leef ik nu 
 
Vader van het leven, ik geloof in U 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en 
kracht 
U die via duizend wegen ons hier samen 
bracht 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
Om het zaad te zijn van Godsrijk 

 


