
 1.  O 194 – U maakt ons één 

 U maakt ons één, U bracht ons 
 tezamen, 
 Wij eren en aanbidden U. 
 U maakt ons één, U bracht ons 
 tezamen, 
 Wij eren en aanbidden U. 

 Wordt Uw wil gedaan, dan bindt het 
 ons saam, 
 Iedereen zal deel zijn van Uw gezin. 
 Wordt Uw wil gedaan, dan bindt het 
 ons saam, 
 Iedereen zal deel zijn van Uw gezin 



 https://youtu.be/NEnI7qv0Y0E 

 2.  Jezus zegt dat Hij hier van ons 
 verwacht 

 Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, 
 dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de 
 nacht. 
 En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’ 
 jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn 

 Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet 
 of het helder licht geeft of ook bijna niet 
 Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn 
 jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn 

 Jezus zegt ons ook, dat ’t zo donker is 
 overal op aarde zond’ en droefenis 
 laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes 
 zijn 
 jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn 

 https://chordify.net/nl/chords/jezus-zegt-dat-hij-hier-van-ons-verwacht-harmke-dijkstra 

 met akkoorden, in F en daarna in G. 

https://youtu.be/NEnI7qv0Y0E
https://chordify.net/nl/chords/jezus-zegt-dat-hij-hier-van-ons-verwacht-harmke-dijkstra


 3.  Opwekking 116 
 Jezus, naam boven alle naam, 
 Geweldige Redder, 
 Verheerlijkte Heer. 
 Immanuel, God is met ons, 
 Grote Verlosser, 

 het Levende Woord 



 4.  Opwekking 187 
 Open mijn ogen, 
 'k wil Jezus, mijn Heer zien. 
 Open mijn ogen, opdat ik U zien kan. 
 Open mijn oren, opdat ik Uw stem hoor. 
 Open mijn hart, Heer, 

 opdat ik gehoorzaam. 



 5.  Opwekking 181 
 Majesteit, 
 Groot is Zijn majesteit; 
 Lof zij Jezus 
 En glorie, hulde en eer. 
 Majesteit, 
 God, die de zijnen leidt 
 Vanaf Zijn troon vestigt de Zoon Zijn 
 heerschappij. 

 Dus verhoog, 
 Maak eeuwig groot 
 De naam van Jezus. 
 Volk van God 
 Kom en breng lof aan Jezus, de Koning 

 Majesteit, 
 Groot is Zijn majesteit; 
 Dwars door de dood, werd Hij verhoogd, 
 Jezus regeert. 



 6.  Opwekking 385 
 Mijn vrede laat Ik u. 
 Mijn vrede geef Ik u. 
 Weest dan niet bezorgd. 
 Mijn vrede laat Ik u. 
 Mijn vrede geef Ik u. 
 Weest niet bevreesd. 

 My peace I leave you. 
 My peace I give you. 
 Trouble not your hearts. 
 My peace I leave you. 
 My peace I give you. 
 Be not afraid. 



 7.  Opwekking 378 
 Ik wil jou van harte dienen 
 en als Christus voor je zijn. 
 Bid dat ik genade vind, dat 
 jij het ook voor mij kunt zijn. 

 Wij zijn onderweg als pelgrims, 
 vinden bij elkaar houvast. 
 Naast elkaar als broers en zusters, 
 dragen wij elkanders last. 

 Ik zal Christus' licht ontsteken, 
 als het duister jou omvangt. 
 Ik zal jou van vrede spreken, 
 waar je hart naar heeft verlangd. 



 Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
 huilen om jouw droefenis. 
 Al mijn leeftocht met je delen, 
 tot de reis ten einde is. 

 Dan zal het volmaakte komen, 
 als wij zingend voor Hem staan. 
 Als wij Christus' weg van liefde 
 en van lijden zijn gegaan. 



 8.  Opwekking 167 

 Samen in de naam van Jezus 
 Heffen wij een loflied aan, 
 Want de Geest spreekt alle talen 
 En doet ons elkaar verstaan. 
 Samen bidden, samen zoeken 
 Naar het plan van onze Heer. 
 Samen zingen en getuigen, 
 Samen leven tot Zijn eer 

 Heel de wereld moet het weten 
 Dat God niet veranderd is. 
 En zijn liefde als een lichtstraal 
 Doordringt in de duisternis. 
 ‘t Werk van God is niet te keren 
 Omdat Hij er over waakt, 
 En de Geest doorbreekt de grenzen 
 Die door mensen zijn gemaakt. 



 Prijst de Heer, de weg is open 
 Naar de Vader, naar elkaar. 
 Jezus Christus, Triomfator, 
 Mijn Verlosser, Middelaar. 
 Vader, met geheven handen 
 Breng ik U mijn dank en eer. 
 ‘t Is Uw Geest die mij doet zeggen: 
 Jezus Christus is de Heer! 


