
 OPW 733 – 10.000 Reasons 

 Refrein: 
 Bless the Lord, O my soul 
 O my soul 
 Worship His holy name 
 Sing like never before 
 O my soul 
 I'll worship Your holy name 

 The sun comes up, it's a new day dawning 
 It's �me to sing Your song again 
 Whatever may pass, and whatever lies before me 
 Let me be singing when the evening comes 

 refrein 

 You're rich in love, and You're slow to anger 
 Your name is great, and Your heart is kind 
 For all Your goodness I will keep on singing 
 Ten thousand reasons for my heart to find 

 refrein 

 And on that day when my strength is failing 
 The end draws near and my �me has come 
 S�ll my soul will sing Your praise unending 
 Ten thousand years and then forevermore 

 refrein 
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 You're rich in love, and You're slow to anger 
 Your name is great, and Your heart is kind 
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 refrein 

 And on that day when my strength is failing 
 The end draws near and my �me has come 
 S�ll my soul will sing Your praise unending 
 Ten thousand years and then forevermore 

 refrein 



 Ik vind het fijn om jou te helpen 

 en je vriend te zijn. 

 Zeg me waar ik helpen kan. 

 Ik ben nooit te klein om een 

 vriend te zijn. 

 Dus vraag gerust of ik helpen kan. 

 Want ik word zelf ook geholpen door mijn beste vriend. 

 Jezus helpt mij elke dag. 

 En ik leer van Hem hoe ik een vriend kan zijn 

 en dat ik jou helpen mag. 



 OPW 378 – Ik wil jou van harte dienen 

 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 hee� verlangd. 

 Ik zal blij zijn als jij blij bent 
 huilen om jouw droefenis. 
 Al mijn lee�ocht 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. 



 I love You, Lord 
 For Your mercy never fails me 
 All my days, I've been held in Your hands 
 From the moment that I wake up 
 Until I lay my head 
 Oh, I will sing of the goodness of God 

 And all my life You have been faithful 
 And all my life You have been so, so good 
 With every breath that I am able 
 I will sing of the goodness of God 

 I love Your voice 
 You have led me through the fire 
 In the darkest night 
 You are close like no other 
 I've known You as a Father 
 I've known You as a Friend 
 And I have lived in the goodness of God (yeah) 

 And all my life You have been faithful 
 And all my life You have been so, so good 
 With every breath that I am able 
 I will sing of the goodness of God 

 'Your goodness is running after 
 It's running after me 
 Your goodness is running after 
 It's running after me 
 With my life laid down 
 I'm surrendered now 



 I give You everything 
 Your goodness is running after 
 It's running after me (oh-oh) 

 'Your goodness is running after 
 It's running after me 
 Your goodness is running after 
 It's running after me 
 With my life laid down 
 I'm surrendered now 
 I give You everything 
 'Your goodness is running after 
 It keeps running after me 

 2 maten 

 all my life You have been faithful 
 all my life You have been so, so good 
 With every breath that I am able 
 I will sing of the goodness of God 
 2 maten 

 ' all my life You have been faithful 
 all my life You have been so, so good 
 With every breath that I am able 
 I Will sing of the goodness of God 
 I Will sing of the goodness of God 



 OPW 268 - Hij kwam bij ons heel gewoon  (pagina 1 van  2) 

 // intro Cm - G/B - As - Bes 

 Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
 de Zoon van God als mensenzoon. 
 Hij diende ons als een knecht 
 en hee� zijn leven afgelegd. 

 refrein 
 Zie onze God, de Koning-knecht 
 Hij hee� zijn leven afgelegd 
 Zijn voorbeeld roept 
 om te dienen iedere dag 
 gedragen door 
 zijn liefd'en kracht. 

 En in de tuin van de pijn 
 verkoos Hij als een lam te zijn 
 verscheurd door angst en verdriet 
 maar toch zei Hij : Uw wil geschied' 

 (refrein) 

 Zie je de wonden zo diep.  // couplet klein 

 De hand die aard'en hemel schiep, 
 vergaf de hand die Hem sloeg. 
 De Man, die onze zonden droeg. 



 OPW 268 - Hij kwam bij ons heel gewoon  (pagina 2 van  2) 

 refrein 
 Zie onze God, de Koning-knecht 
 Hij hee� zijn leven afgelegd 
 Zijn voorbeeld roept  // laatste keer herhalen 

 om te dienen iedere dag  // 

 gedragen door  // allerlaatste keer break 

 zijn liefd'en kracht.  // 

 Wij willen worden als Hij. 
 Elkanders lasten dragen wij. 
 Wie is er ned'rig en klein?  // klein  spelen 

 Die zal bij ons de grootste zijn.  // opbouwen  naar groot 

 (refrein) 



 OPW 798 – Houd vol – Kees Kraayenoord 

 Wij zijn het volk van God 
 wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. 
 Een levenlang te gast 
 er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. 

 Houd vol, Houd vol, Hij laat niet los. 

 Het is een zegetocht van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 
 Maar kijk wij lopen nog 
 wij lopen wat God hee� beloofd achterna. 

 Houd vol, Houd vol, Hij laat niet los. 

 Refrein: 
 God is voor ons, God is naast ons 
 God is al�jd om ons heen. 
 Laat maar komen, wat hierna komt 
 want hij laat ons nooit alleen. 

 En nu wij zijn omringd 
 door zoveel helden die ons voor zijn gegaan. 
 Nu geven wij niet op 
 Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. 

 Houd vol, Houd vol, Hij laat niet los. 

 (refrein) 
 laatste keer:  Hij laat ons nooit alleen. 



 You are holy (You are holy) 
 You are mighty (You are mighty) 
 You are worthy (You are worthy) 
 Worthy of praise (Worthy of praise) 

 I will follow (I will follow) 
 I will listen (I will listen) 
 I will love You (I will love You) 
 All of my days (All of my days) 

 Refrein Vrouwen: 

 You are Lord of Lords 
 You are King of Kings 
 You are Mighty God 
 Lord of evrything 
 You're Emennual 
 You're the Great I am 
 You're the Prince of Peace 
 Who is the Lamb 
 You're the living God 
 You're my saving Grace 
 You will reign forever 
 You are Ancient of days 
 You are Alpha, Omega, Beginning and End 
 You're my Savior, Messiah, Redeemer and Friend 
 You're my Prince of Peace and I will live my life for You 

 Refrein Mannen: 
 I will sing to and worship 
 the King who is worthy 
 And I will love and adore Him 
 I will bow down before him 
 I will sing to and worship 
 the King who is worthy 
 And I will love and adore Him 
 I will bow down before him 
 You're my Prince of Peace and I will live my life for You 

 You are holy (You are holy) 
 You are mighty (You are mighty) 
 You are worthy (You are worthy) 
 Worthy of praise (Worthy of praise) 


