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Opwekking 589: Ik wil juichen voor U mijn Heer -
lyrics
menno en naath

Ik wil juichen voor U, mijn Heer,
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U, Heer,
mijn hart is vol ontzag.

Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.

Refrein:
En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
'k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid.

Ik wil juichen voor U, mijn Heer,
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U, Heer,
mijn hart is vol ontzag.

Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.

Refrein: (2e stem)
En ik ga door de poorten met een loflied,:
want ik wil U ontmoeten deze dag.:
En ik zing U alle lof toe,:
'k hef mijn handen naar U op.:
Ik prijs Uw naam,:
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God van de eeuwigheid.:

(2e stem)
Want de       Heer is goed.
Zijn goedertierenheid
is tot in     eeuwigheid, amen!
Ja, de        Heer is goed,
zijn liefde en zijn trouw
zijn tot in   eeuwigheid, amen!

En ik ga door de poorten met een loflied,:
want ik wil U ontmoeten deze dag.:

En ik ga door de poorten met een loflied,:
want ik wil U ontmoeten deze dag.:
En ik zing U alle lof toe,:
'k hef mijn handen naar U op.:
Ik prijs Uw naam,:
God van de eeuwigheid.:
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Hoe groot zijt gij
O, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Refrein:
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd,
dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Refrein:
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Alleen bas:
Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel:
o Heer, hoe groot zijt Gij!

Refrein:
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
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hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!
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Waardig is Uw naam
Reyer

Lam van God
U die alle zonden van de wereld droeg
U die ons met God de Vader heeft verzoend
U bent waardig

Lam van God
Met Uw lichaam is de hoogste prijs betaald
Met Uw leven is de weg naar God gebaand
U bent waardig

Waardig is Uw naam
Waardig is Uw naam
Hemel en aarde zingen
Halleluja!
Waardig is Uw naam
Waardig is Uw naam
Jezus, U zij de glorie

Lam van God
Dat als het volmaakte offer werd geslacht
Dat de wil van God de Vader heeft volbracht
U bent waardig

Lam van God
Op de derde dag herrees U uit de dood
Nu bent U met eer en heerlijkheid gekroond
U bent waardig

Waardig is Uw naam
O, Waardig is Uw naam
Hemel en aarde zingen
Halleluja!

Waardig is Uw naam
O, Waardig is Uw naam
Jezus, U zij de glorie
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Met miljoenen om de troon
Heffen wij dit loflied aan
Glorie aan het Lam
Glorie aan het Lam
Boven elke macht verhoogd
Heer, U draagt de hoogste naam
Jezus Zoon van God
Jezus Zoon van God

Waardig is Uw naam
O, Waardig is Uw naam
Hemel en aarde zingen
Halleluja!

Waardig is Uw naam
O, Waardig is Uw naam
Jezus, U zij de glorie
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186 BPM3. 10,000 REASONS (Bless The Lord) by Jonas
Myrin & Matt Redman
U2.2

Chorus:

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

Verse 1:
The sun comes up, it's a new day dawning;
It's time to sing Your song again.
Whatever may pass, and whatever lies before me,
Let me be singing when the even- ing comes.

Chorus:

Verse 2:
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.

Chorus:

Verse 3:
And on that day when my strength is failing,
The end draws near, and my time has come;
Still my soul will sing Your praise unending
Ten thousand years and then fore - - vermore!

Chorus:

menno begint

refrein-couplet 2 
gelijk door
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I'll worship Your holy name.
Yes, I'll worship Your holy name.
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Opwekking 815 Vul dit huis

NTH
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

+2e laag:
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

NAATH:
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer

Samen 1 stemmig:
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

+2e stem:
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer
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...............
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer

ACCAPELLA:

Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid

alles erbij :
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer

8 maten... Menno zet in:

Heer wees welkom met Uw Geest....
En doorwaai nu heel het huis
kom en maak het tot een tempel waar u woont
Laat mijn leven in U zijn
Maak ons heilig puur en rein
laat het levend water stromen door ons heen

Heer wij roepen tot u
kom opnieuw met uw vuur
wij verlangen naar echtheid
bewerk het diep in ons hart

(verhogen)
Heer wees welkom met Uw Geest....
En doorwaai nu heel het huis
kom en maak het tot een tempel waar u woont
Laat mijn leven in U zijn
Maak ons heilig puur en rein
laat het levend water stromen door ons heen
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zacht:
Heer wees welkom met Uw Geest....
En doorwaai nu heel het huis
kom en maak het tot een tempel waar u woont
Laat mijn leven in U zijn
Maak ons heilig puur en rein
laat het levend water stromen door ons heen

The end
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Way Maker
Menno:
You are here, You’re moving in our midst
I worship You
I worship You
You are here, You’re working in this place
I worship You
I worship You

+Naath:
Way maker, miracle worker, promise keeper
Light in the darkness, my God
That is who You are

Way maker, miracle worker, promise keeper
Light in the darkness, my God
That is who You are

+Lau&Fem:
You are here, touching every heart
I worship You
I worship You
You are here, healing every heart
I worship You
I worship You

You are here, turning lives around
I worship You
I worship You
You are here, mending every heart
I worship You
I worship You
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Even when I don’t see it, You’re working
Even when I don’t feel it, You’re working
You never stop, You never stop working
You never stop, You never stop working
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Alles nieuw
Eline Bakker

lau:
U hebt de macht te restaureren
Dat wat van schoonheid is beroofd
In de vallei ontstaat nieuwe hoop

U wilt altijd iets moois creëren
Uit dat wat woest en ledig is
U blaast mijn kille hart nieuw leven in

lau:
U maakt alles nieuw
Alles nieuw
Alles nieuw
Geen berg is te hoog
Geen dal te diep
U maakt alles nieuw

Menno:
U bent in staat te renoveren
Dat wat verloren is verklaard
Vanuit de as zal ik weer opstaan

Lau (1e stem) + menno 2e stem +Fem 2e stem
U laat zich niet intimideren
Door de bombarie van het kwaad
Daar waar U bent kan angst niet bestaan

U maakt alles nieuw
Alles nieuw
Alles nieuw
Geen berg is te hoog
Geen dal te diep
U maakt alles nieuw (alles, alles) 2x

(tussenspel)
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Lau:
U maakt een weg in de wildernis
Stromen van water waar droogte is
Alles alles is mogelijk voor U
U heelt elk hart dat gebroken is
U bent het licht in de duisternis
Alles alles is mogelijk voor U
Allen:
U maakt een weg in de wildernis
Stromen van water waar droogte is
Alles alles is mogelijk voor U
U heelt elk hart dat gebroken is
U bent het licht in de duisternis
Alles alles is mogelijk voor U

Klein:
U maakt alles nieuw
Alles nieuw
Alles nieuw
Geen berg is te hoog
Geen dal te diep
U maakt alles nieuw

Opbouwen:
U maakt alles nieuw
Alles nieuw
Alles nieuw
Geen berg is te hoog
Geen dal te diep
U maakt alles nieuw
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Toonsoort DOpwekking 851 - Prijs de Koning
Hilsong Worship - officiële Nederlandse vertaling

Femke:
Couplet 1
Heer, wij dwaalden in het donker,
zonder hoop, zonder licht,
maar U kwam vanuit de hemel;
vol van liefde was uw blik.

Femke:
Om de wet en de profeten
te vervullen kwam Gods Zoon;
uit een jonge maagd geboren,
in een stal, ver van zijn troon.

Femke:
Refrein:
Prijs de Vader, Zoon en Geest:
Prijs de Koning, Drie-in-één:
God vol glorie, Majesteit:
Prijs de Koning tot in eeuwigheid:

Laura:
Couplet 2
Om het koninkrijk te brengen,
zocht U wie naar U niet zocht;
zo hebt U verloren mensen
door uw kruisdood vrijgekocht.

Laura:
U dacht zelfs in al uw lijden
aan de hoop die vóór U lag;
want uw dood zou ons bevrijden,
Jezus, alles is volbracht!

(met 2e stem)
Refrein:
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Prijs de Vader, Zoon en Geest:
Prijs de Koning, Drie-in-één:
God vol glorie, Majesteit:
Prijs de Koning tot in eeuwigheid:

Naath:
Couplet 3
(zachter)
Met de adem ingehouden
keek de hemel ’s morgens vroeg
hoe de steen werd weggerold
en het Lam de dood versloeg.

naat+lau:
Doden kwamen uit hun graven,
mens en engel stond versteld;
wie in Hem geloven, juichen,
door de Vaders macht hersteld.

Couplet 4
(samen eenstemmig) fem: eenstemmig
Zo is Christus’ kerk ontstaan,
en zijn Geest ontstak de vlam.
En dit eeuwenoude nieuws
dooft niet uit, wankelt niet.

(tweestemmig)fem: eenstemmig
Door zijn bloed en in zijn naam
ben ik vrij – voor altijd vrij!
Want, met Jezus opgestaan,
woont het Leven zelf in mij!

Refrein 2x:
Prijs de Vader, Zoon en Geest:
Prijs de Koning, Drie-in-één:
God vol glorie, Majesteit:
Prijs de Koning tot in eeuwigheid:

fem: Prijs de Koning tot in eeuwigheid.
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Intro
D

Verse 1
D
D               G/D

In het duister waar wij wachtten
        A             D
Zonder hoop zonder licht
                             G/D
Uit de hemel kwam U rennend
      A           D
Met genade in Uw blik
                   G/D
Om de wetten te vervullen
           A                D
Kwam het Woord toen tot een maagd
             D              G/D
Van een troon vangrootse glorie
        A              D
Naar een kribbe hier op aard

Chorus
D                  G/D
Prijs De Vader, prijs De Zoon
Bm7                Aadd11   A
Prijs De Geest, die in ons woont
D             G/D
God van glorie, Majesteit
Bm7       G/D         A       D
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Prijs de Koning tot in eeuwigheid

Verse 2
         D              G/D
Om een ieder te verzoenen
         A               D
En Uw koninkrijk te zien
                        G/D
Om de schepping te verlossen
           A                 D
Werd het kruis U niet ontzien
                      G/D
En zelfs in al Uw lijden
          A              D
Zag U het begin en eind
            D             G/D
Wetend dit is onze redding
         A                 D
Jezus U heeft ons bevrijd

Chorus
D                  G/D
Prijs De Vader, prijs De Zoon
Bm7                Aadd11   A
Prijs De Geest, die in ons woont
D             G/D
God van glorie, Majesteit
Bm7       G/D         A       D
Prijs de Koning tot in eeuwigheid

Interlude
           Bm                G/D
Toen U opstond uit de dood
          A                  D
Wachtte heel de hemel af
               Bm                  G/D
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Tot de steen werd weggerold
            A                   D
Want U overwon het graf

   Bm                     G/D
En de doden stonden op
          A                D
De hemel keek toen vol ontzag
             Bm                 G/D
Elke ziel die komen zou
         A                D
Tot de Vader is hersteld

     Bm                  G/D
En de Kerk is toen ontstaan
            A                D
En de Geest ontstak de vlam
            Bm              G/D
Deze boodschap van weleer
                A               D
Buigt niet neer maar houdt stand
            Bm               G/D
Door Zijn bloed en in Zijn Naam
           A            D
In Zijn vrijheid ben ik vrij
            Bm               G/D
Door de liefde van de Heer
          A           D
Ben ik al mijn schulden kwijt

Chorus
D                  G/D
Prijs De Vader, prijs De Zoon
Bm7                Aadd11   A
Prijs De Geest, die in ons woont
D             G/D
God van glorie, Majesteit
Bm7       G/D         A       D
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Prijs de Koning tot in eeuwigheid
D         G/D         A       D
Prijs de Koning tot in eeuwigheid
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Jezus overwinnaar - tekst
Mozaiek - opwekking 832

Fem:
Waar U verschijnt wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstilt door
De klank van Uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus

Lau:
U bent de held die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

REF
Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeevenaarde kracht ligt in
Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht?
Waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel
Weten wie er regeert
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

REF
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Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeevenaarde kracht ligt in
Uw grote naam
Jezus Overwinnaar
Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeevenaarde kracht ligt in
Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen

Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen

Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen

Naam boven alle namen

REF
Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeevenaarde kracht ligt in
Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

Ongeevenaarde kracht ligt in
Uw grote naam
Jezus Overwinnaar
Jezus Overwinnaar
U bent Jezus Overwinnaar

1e lau

2e lau en fem (2e 
stem laag)

3e lau en fem (2e 
stem hoog)
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Toonsoort CNo Longer Slaves
Artiest Jonathan David

Capo on third fret.

Verse 1

You
G
unravel me, with a melody

You
C
surround me

D
with a

G
song

Of
G
deliverance, from my enemies

C
Till all my

D
fears are

G
gone

Chorus

I’m
C
no longer a

D
slave to

G
fear

Em
I am a

D
child of

G
God

I’m
C
no longer a

D
slave to

G
fear

Em
I am a

D
child of

G
God

I’m
C
no longer a

D
slave to

G
fear

Em
I am a

D
child of

Em
God

Verse 2
G
From my Mother’s womb
Bm
You have chosen me
C
Love has

D
called my

G
name

G
I’ve been born again, into your

B5
family
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Your
C
blood flows

D
through my

G
veins

Chorus

I’m
C
no longer a

D
slave to

G
fear

Em
I am a

D
child of God

I’m
C
no longer a

D
slave to

G
fear

Em
I am a

D
child of

G
God

I’m
C
no longer a

D
slave to

G
fear

Em
I am a

D
child of

G
God

I’m
C
no longer a

D
slave to

G
fear

Em
I am a

D
child of

Em
God

Interlude
Em
Ohhh,

D
Ohhh

G
...

C

Em
Ohhh,

D
Ohhh

G
...

C

Em
Ohhh,

D
Ohhh

G
...

C

Em
Ohhh,

D
Ohhh

G
...

C

Em
Ohhh,

D
Ohhh

G
...

C

Em
Ohhh,

D
Ohhh

G
...

C

Bridge
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Em
You split the

D
sea so I could

G
walk right

C
through it

Em
My fears are

D
drowned in

G
perfect love

C

Em
You rescued

D
me and I will

G
stand and

Em
sing

C
I am a

D
child of

G
God

Em
You split the

D
sea so I could

G
walk right

C
through it

Em
My fears are

D
drowned in

G
perfect love

C

Em
You rescued

D
me and I will

G
stand and

Em
sing

C
I am a

D
child of

G
God

C
I am a

D
child of

G
God

C
I am a

D
child of

G
God

Em
Ohhh,

D
Ohhh

G
...

C

Em
Ohhh,

D
Ohhh

G
...

C

Em
Ohhh,

D
Ohhh

G
...

C

Chorus

I’m
C
no longer a

D
slave to

G
fear

Em
I am a

D
child of

G
God

I’m
C
no longer a

D
slave to

G
fear

Em
I am a

D
child of

G
God
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Who you say I am
Hilsong Worship

Fem:
Who am I that the highest King would welcome me?
I was lost, but He brought me in
Oh His love for me
Oh His love for me

Who the Son sets free
Oh, is free indeed
I'm a child of God, yes, I am

Lau:
Free at last, He has ransomed me
His grace runs deep
While I was a slave to sin, Jesus died for me
Yes, He died for me

Who the Son sets free
Oh is free indeed
I'm a child of God, yes, I am
In my Father's house
There's a place for me
I'm a child of God, yes, I am

I am chosen, not forsaken
I am who You say I am
You are for me, not against me
I am who You say I am

I am chosen, not forsaken
I am who You say I am
You are for me, not against me
I am who You say I am
I am who You say I am

Who the Son sets free
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Oh is free indeed
I'm a child of God, yes, I am
In my Father's house
There's a place for me
I'm a child of God, yes, I am
In my Father's house
There's a place for me
I'm a child of God, yes, I am

I am chosen, not forsaken
I am who You say I am
You are for me, not against me
I am who You say I am
I am chosen, not forsaken
I am who You say I am
You are for me, not against me
I am who You say I am
I am chosen, not forsaken
I am who You say I am
You are for me, not against me
I am who You say I am
Oh I am who You say I am
Yes, I am who you say I am

Who the Son sets free
Oh is free indeed
I'm a child of God, yes, I am
In my Father's house
There's a place for me
I'm a child of God, yes, I am
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The blessing
G

Nathalie:
The Lord bless you
And keep you
Make His face shine upon you
And be gracious to you
The Lord turn His Face toward you
And give you peace

Naath+Fem 2e stem:
The Lord bless you
And keep you
Make His face shine upon you
And be gracious to you
The Lord turn His Face toward you
And give you peace

Amen Amen Amen
Amen Amen Amen

Allen:
The Lord bless you
And keep you
Make His face shine upon you
And be gracious to you
The Lord turn His Face toward you
And give you peace

Amen Amen Amen
Amen Amen Amen

Amen Amen Amen
Amen Amen Amen

(instrumental)

Naath:



Pagina 2

May His favor be upon you
And a thousand generations
And your family
And your children
And their children
And their children

Allen 1 stemmig!:
May His favor be upon you
And a thousand generations
And your family
And your children
And their children
And their children

Naath omhoog:
May His favor be upon you
And a thousand generations
And your family
And your children
And their children
And their children

May His presence go before you
And behind you
And beside you
All around you
And within you
He is with you
He is with you

In the morning
In the evening
In your coming
And your going
In your weeping
And rejoicing
He is for you
He is for you
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He is for you
He is for you
He is for you
He is for you
He is for you
He is for you

Amen Amen Amen
Amen Amen Amen

May His favor be upon you
And a thousand generations
And your family
And your children
And their children
And their children

May His presence go before you
And behind you
And beside you
All around you
And within you
He is with you
He is with you

In the morning
In the evening
In your coming
And your going
In your weeping
And rejoicing
He is for you
He is for you
He is for you
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He is for you
He is for you
He is for you
He is for you
He is for you
He is for you
He is for you
He is for you
He is for you

Amen Amen Amen
Amen Amen Amen
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569: Regeer in mij - lyrics
Stichting Opwekking

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.

-Refrein- (2e stem)
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.

-3x Refrein- (2e stem)
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.


