
864  Alle glorie (Maarten) 
 
Er is maar een God die zijn troon verliet 
Die uit liefde voor zijn schepping stierf 
Hij is de Eerste en de Laatste 
 
Er is maar een mens die zonder zonde was 
Die door te sterven ons het leven gaf 
Hij is de Eerste en de Laatste 
 
Hij heeft de sleutels van de dood 
Van de vijand afgenomen 
En Hij leeft voor eeuwig 
 
Wie heeft de overwinning behaald? 
Wie heeft voor onze vrijheid betaald? 
Uw kerk zingt: Jezus U verdient alle glorie! 
 
Er is maar een naam die eeuwig redding biedt 
Die wij voor altijd verhogen in ons lied 
De naam van Jezus, niemand anders 
 
Hij heeft de sleutels van de dood 
Van de vijand afgenomen 
En Hij leeft voor eeuwig 
 
Wie heeft de overwinning behaald? 
Wie heeft voor onze vrijheid betaald? 
Uw kerk zingt: Jezus U verdient alle glorie! 
 
Voor wie buigt heel de hemel zich neer? 
Voor wie weerklinkt de eeuwige eer? 
Uw kerk zingt: Jezus, U verdient alle glorie! 
 
 



Jezus, U verdient 
Jezus, U verdient 
U alleen verdient alle glorie (4X) opbouwen 
U heeft de overwinning behaald 
U heeft voor onze vrijheid betaald 
Uw kerk zingt: Jezus U verdient alle glorie! 
 
Voor U buigt heel de hemel zich neer 
Voor U weerklinkt de eeuwige eer 
Uw kerk zingt: Jezus, U verdient alle glorie! 
Jezus, U verdient alle glorie! 
Jezus, U verdient alle glorie! 
Oh, U verdient alle glorie!  
 
 
Zoek je mee? 
Zoek je mee naar het Koningskind? 
Zoek je mee tot je Hem vindt? 
In een stal hier niet ver vandaan. 
Kom, kom, laten we samen gaan! 
 
Zoek je mee naar het Koningskind? 
Zoek je mee tot je Hem vindt? 
In een stal hier niet ver vandaan. 
Kom, kom, laten we samen gaan! 
 
Zoek je mee naar het Koningskind? 
Zoek je mee tot je Hem vindt? 
In een stal hier niet ver vandaan. 
Kom, kom, laten we samen gaan!  



638 Wie is als Hij?  
Wie is als Hij? 
De Leeuw, maar ook het Lam, 
Gezeten op de troon. 
Bergen buigen neer, 
De zee verheft haar stem 
Voor de allerhoogste Heer. 
 
Prijs Adonai, 
Wanneer de zon opkomt 
Totdat zij onder gaat. 
Prijs Adonai, 
Alle naties van de aard', 
Alle heiligen; aanbid Hem. 
 
 

  



542 D God van trouw  

God van trouw, 
U verandert nooit, 
Eeuwige, U mijn vredevorst. 
Aller Heer, ik vertrouw op U. 
 
Heer, ik roep tot U, 
Opnieuw en opnieuw. 
Heer, ik roep tot U, 
Opnieuw en opnieuw. 
 
U bent mijn rots wanneer ik wankel, 
U richt mij op wanneer ik val. 
Dwars door de storm 
Bent U Heer, het anker; 
Ik stel mijn hoop alleen op U. 
 
  



599 Kom tot de vader 
 
Nog voordat je bestond, 
Kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment, 
En telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
Gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
Totdat je komt 
 
En wat je nu ook doet, 
Zijn liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ooit deed 
Verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
Gaf Hij zijn eigen Zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt 
 
Kom tot de Vader, 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 
Is bij Hem bekend 
De liefde die Hij geeft, 
De woorden die Hij spreekt 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt (2x) 
 

 
  



Geen afstand  
 

U bent niet bang voor mijn vragen 
Mijn twijfel schrikt U niet af 
U deinst niet terug bij het zien van mijn falen 
Daar in mijn zwakte zie ik Uw kracht 
 
U bent niet verrast als ik struikel 
Niet boos of teleurgesteld 
U tilt mij op en U toont mij Uw goedheid 
Daar in Uw armen vind ik herstel 
 
U strekt Zich uit naar mij 
Wat ik ook doe of voel 
Er is geen afstand 
Tussen U en mij 
Er is geen schaduw van 
Omkeer bij U te zien 
Er is geen afstand 
Tussen U en mij  
 
Dit is waar 
Ik hoor te zijn 
Ik dichtbij U 
U dichtbij mij 
Ik wil nu 
Niets anders meer 
Ik geef mij over (3x) 
 
U strekt Zich uit naar mij 
Wat ik ook doe of voel 
Er is geen afstand 
Tussen U en mij 
Er is geen schaduw van 
Omkeer bij U te zien 
Er is geen afstand 
  



Doop Sela 
 
In het water van de doop, 
zien wij hoe God zelf belooft, 
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
  
Eén met Christus in zijn dood, 
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
Eén met Christus, ingelijfd, 
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
  
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. (2x) 
 
284 Maak groot de Here 
 
Maak groot de Here, 
Onze God, de Rots. 
Zijn werken zijn volmaakt 
En als zijn wegen recht. (2x) 
 
Een God van trouw is Hij 
Volmaakt in liefde. 
Goed en rechtvaardig is Hij (2x) 
 
 
 
 



574 Groot is Hij 
 
Groot is Hij 
allerhoogste Heer 
onze vredevorst  
Wat een God is hij! 
2x 
 
Halleluja, Halleluja,  
Halleluja wat een God is Hij! 
2x 
 
Halleluja, aan Hem zij de glorie 
rijkdom en macht  
wat een God is Hij 
2x 

  



864  Alle glorie (Maarten) 
 
Er is maar een God die zijn troon verliet 
Die uit liefde voor zijn schepping stierf 
Hij is de Eerste en de Laatste 
 
Er is maar een mens die zonder zonde was 
Die door te sterven ons het leven gaf 
Hij is de Eerste en de Laatste 
 
Hij heeft de sleutels van de dood 
Van de vijand afgenomen 
En Hij leeft voor eeuwig 
 
Wie heeft de overwinning behaald? 
Wie heeft voor onze vrijheid betaald? 
Uw kerk zingt: Jezus U verdient alle glorie! 
 
Er is maar een naam die eeuwig redding biedt 
Die wij voor altijd verhogen in ons lied 
De naam van Jezus, niemand anders 
 
Hij heeft de sleutels van de dood 
Van de vijand afgenomen 
En Hij leeft voor eeuwig 
 
Wie heeft de overwinning behaald? 
Wie heeft voor onze vrijheid betaald? 
Uw kerk zingt: Jezus U verdient alle glorie! 
 
Voor wie buigt heel de hemel zich neer? 
Voor wie weerklinkt de eeuwige eer? 
Uw kerk zingt: Jezus, U verdient alle glorie! 
 
 



Jezus, U verdient 
Jezus, U verdient 
U alleen verdient alle glorie (4X) opbouwen 
U heeft de overwinning behaald 
U heeft voor onze vrijheid betaald 
Uw kerk zingt: Jezus U verdient alle glorie! 
 
Voor U buigt heel de hemel zich neer 
Voor U weerklinkt de eeuwige eer 
Uw kerk zingt: Jezus, U verdient alle glorie! 
Jezus, U verdient alle glorie! 
Jezus, U verdient alle glorie! 
Oh, U verdient alle glorie!  
 
 


