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4/4Juicht, want Jezus is Heer / Hij is
verheerlijkt
Opwekking

Refrein 1:

Juicht, want Jezus is Heer
Kinderen Sions,
Verblijdt u ter ere van Hem
Die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus de Koning, die mensen het leven weer geeft.

Refrein 1:

Juicht, want Jezus is Heer
Kinderen Sions,
Verblijdt u ter ere van Hem
Die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus de Koning, die mensen het leven weer geeft.

Refrein 2:

Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog, ‘k zal Hem
prijzen.
Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt,
En ik verhoog zijn naam.
Hij is mijn God, zijn waarheid houdt eeuwig stand.
Hemel en aard’ verheugen zich in zijn naam.
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog.

Refrein 1:

Juicht, want Jezus is Heer
Kinderen Sions,
Verblijdt u ter ere van Hem
Die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
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Jezus de Koning, die mensen het leven weer geeft.
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109 BPM in 4/4Glorie aan God
Opwekking

Refrein:

Glorie aan God
Glorie aan God
Glorie aan God
Glorie aan God

Couplet 1:

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.

Prechorus:

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is
Hij is de hoogste Heer!

Refrein:

Glorie aan God
Glorie aan God
Glorie aan God
Glorie aan God

Couplet 2:

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!

Prechorus:

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is
Hij is de hoogste Heer!
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Refrein:

Glorie aan God
Glorie aan God
Glorie aan God
Glorie aan God

Couplet 3:

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!

Prechorus:

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is
Hij is de hoogste Heer!

Refrein:

Glorie aan God
Glorie aan God
Glorie aan God
Glorie aan God
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58 BPM in 6/8Familie
Opwekking

Couplet:

Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen,
om elkaar geven
en open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.

Refrein:

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven
de zegen van God,
een eindeloos leven.

Couplet:

Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen,
om elkaar geven
en open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.

Refrein:

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven
de zegen van God,
een eindeloos leven.

Refrein:

En het mooiste geschenk



Pagina 6Psalm 133

wordt ons gegeven
de zegen van God,
een eindeloos leven.
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62 BPM in 4/4Ik val niet uit zijn hand
Opwekking

Couplet:

Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;
ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen
ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar ik zal dat nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen.

Refrein 1:

Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker
u hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
en ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd.

tussenspel

Couplet:

Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;
ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen
ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar ik zal dat nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen.

Refrein 2:

De hele nacht lig ik aan God te denken;
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding
ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand.

Refrein 3:

Want u zult mij niet zomaar laten sterven;
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ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken
heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.
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76 BPM in 4/4Stil (NL)
Opwekking

Couplet 1:

Verberg mij nu
onder uw vleugels Heer.
Houd mij vast
in uw sterke hand.

Refrein:

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.

Couplet 2:

Vind rust mijn ziel
in God alleen.
Ken zijn kracht,
vertrouw Hem en wees stil.

Refrein:

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.

Refrein:

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.

Slot:

Dan word ik stil, U bent mijn God.
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56 BPM in 4/4Ik zal er zijn
Opwekking

Intro:

Couplet 1:

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’.

Couplet 2:

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.

Couplet 3:

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.

Refrein 1:

‘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’.

Couplet 4:

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.

Refrein 2:

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
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Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Slot:

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
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63 BPM in 4/4Goedheid van God
Opwekking

Couplet 1:

Ik hou van U, uw genade blijft me dragen
dag aan dag, in de palm van uw hand
Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga
zing ik steeds, van de goedheid van God

Refrein 1:

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer
Zing ik steeds, van de goedheid van God.

Couplet 2:

Uw zachte stem, leidde mij door al mijn dalen
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht
Heer, ik ken U als een Vader,
Ik ken U als een Vriend
Ik leef met U, in de goedheid van God

Refrein 1:

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer
Zing ik steeds, van de goedheid van God.

Bridge:

Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij
Heel mijn hart en ziel, leg ik voor U neer
Ik geef U alles, Heer
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij

Refrein 1:

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
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Zolang U adem aan mij geeft, Heer
Zing ik steeds, van de goedheid van God.

Refrein 2:

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer
Zing ik steeds, van de goedheid van God.
Ja, ik zing van de goedheid van God.


