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586 
C 
Opwek 

 
Hij is Heer 
 
Heel de schepping geeft U eer, 
buigt zich vol aanbidding neer. 
Jezus Christus, Zoon van God, 
trouw in eeuwigheid. 
 
Heel de schepping zingt uw lof; 
U alleen bent onze God, 
onze koning die regeert, 
heerser voor altijd! 
 
Refrein: 
Hij is Heer en zijn eer 
vult de aarde, vult de hemel 
en zijn heerlijkheid wordt 
wereldwijd geroemd. 
Hij is Heer, geeft Hem eer 
heel de aarde, heel de hemel, 
want wij leven 

voor de glorie van uw naam, 
de glorie van uw naam. 
 
U alleen hebt alle macht, 
leer ons leven uit uw kracht. 
Blaas uw vuur aan in ons hart, 
dat iedereen het ziet en ieder hoort: 
 
(refrein) 
 
(4x) 
Heilig is de Heer, 
de schepping juicht, 
de schepping juicht. 
 
(refrein 2x) 
 
(4x) 
De glorie van uw naam. 
  

 
Tekst & muziek: Marty Sampson Ned. tekst: Mireille Schaart 
© 2001 Hillsong Publishing / Small Stone Media 

 
 

 

553 
C 
Opwek 

 
Hoor ons loflied 
 
Laat het feest zijn in de huizen, 
mensen dansen op de straat, 
als het onrecht buigt voor Jezus 
en het volk weer bidden gaat. 
 
Refrein: 

In de bergen, door de dalen, 
hoor ons loflied overal, 
in de hemel en op aarde, 
als uw glorie komen zal. 
 
Laat uw licht zien in het duister, 
als wij buigen voor het kruis. 
Laat uw heerlijkheid verschijnen 

in de wereld, in ons huis. 
 
(refrein) 
 
(4x) 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, halleluja. 
 
(refrein 2x) 
  

 
Tekst & muziek: Reuben Morgan Ned. tekst: Peter van Essen 
© 1998 Hillsongs Australia  / 2000 Small Stone Media 

 
 

 

320 
Bb 
Opwek 

 
Ere zij aan God, de Vader 
 
Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
de Drie-een'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-een'ge in zijn troon. 
 
Ere zij aan Hem, wiens liefde 

ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 
 
Ere zij de Heer der eng'len, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk. 
 
Halleluja, lof, aanbidding 

brengen eng'len U ter eer 
heerlijkheid en kracht en machten 

legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 
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228 
C 
Opwek 

 
Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam 
 
Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam 

om U te loven, o Heer. 
Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam 

om U te loven, o Heer. 
 
Eer aan de Vader, 
eer aan de Zoon, 
eer aan de heil'ge Geest, 
de Drie-In-Een. 
 
Eer aan de Vader, 
eer aan de Zoon, 
eer aan de heil'ge Geest, 
de Drie-In-Een. 
 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, halleluja.  

 
Tekst & muziek: JmeO 
© JmeO / Continental Sound 

 
 

 

65 
 
Tekst 

 
Groot en geweldig 
 
Na na na na na na 

 
1 

God heeft ons zijn woord gegeven 

het begint bij Genesis 
en tot en met Openbaring 

zie je wie en wat Hij is 
’t Is niet altijd even simpel 
soms begrijp je ’t niet meteen 

maar zijn liefde klinkt 
door heel de bijbel heen 

 
refrein: 
Hij is groot en geweldig 

goed voor iedereen 

geeft ons elke dag zijn liefde 

Hij is altijd om ons heen 

En wij willen Hem kennen 

elke dag steeds meer 
en wij zullen Hem prijzen 

want Hij is de hoogste Heer 
 
2 

God heeft ons zijn trouw bewezen 

dwars door de geschiedenis 
en we mogen gaan ontdekken 

hoe fantastisch goed Hij is 

[splits] 
Hij zal doen wat Hij beloofd heeft 
en Hij laat ons nooit alleen 

Ja, zijn liefde klinkt 
door heel de bijbel heen 

 
(refrein 3x) 
 
Na na na na na na  

 
Tekst & Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 
© 2008 Celmar Music 

 
 

 

95 
 
Tekst 

 
Het allerleukse liedje 
 
1 

Ik ken een heel leuk liedje 

en het maakt me blij. 
Het is vaak op de radio 

en het past heel goed bij mij. 
Het liedje blijft zo hangen. 
't Is een leuke melodie, 
maar het gaat ook ergens over, 
nee, vervelen doet het niet. 
Het gaat van: "Oeh, oeh, oeh". 
 
2 

Dit liedje maakt me happy en 

het voelt zo goed. 
Het maakt mij altijd vrolijk 

en geeft mij weer nieuwe moed. 
En zit ik er doorheen, 
dan zet ik mijn speakers aan. 
Dan luister ik dit liedje 

en kan ik er tegenaan. 
 
Want God zegt over jou en mij, 
iets bijzonder en dat maakt mij blij, 
Hij zegt: 
 
refrein: 
"Groter dan een berg, zo hoog, 
mooier dan de regenboog, 
dieper dan de oceaan, 
is hoeveel Ik van je hou. 
Maak je dus geen zorgen meer. 
Elke dag ben Ik er weer". 
 
3 

Dit allerleukste liedje is er voor iedereen. 
Ja, het geldt dus ook voor jou: 
"je bent niet meer alleen". 
Luister naar dit liedje bij alles wat je doet. 
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Herinner je dan telkens weer: 
Hij maakt alles goed. 
 
Want God zegt over jou en mij, 
iets bijzonder en dat maakt mij blij, 
Hij zegt: 
 
(2x) 
"Groter dan een berg, zo hoog, 
mooier dan de regenboog, 
dieper dan de oceaan, 
is hoeveel Ik van je hou. 
Maak je dus geen zorgen meer. 
Elke dag ben Ik er weer. 
Als je eens wist hoeveel Ik van je hou".  

 
Make Some Noise Kids 

 
 

 

767 
Eb 
Opwek 

 
Familie 
 
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. 
 
En het mooiste geschenk 

wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven.  

 
Tekst & muziek: Marcel Zimmer 
©2012 Celmar Music 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

807 
 
Opwek 

 
God van licht 
 
1. 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
2. 
In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, waar U woont, 
waar U woont. 
 
3. 
Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
(Refrein) 
 
Bridge 4x: 
U schijnt feller 
dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm. 
 
Refrein 2: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 
 
(Refrein)  
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638 
Gm 
Opwek 

 
Prijs Adonai 
 
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.  

 
Tekst & muziek: Paul Baloche Ned. tekst: Gert van der Vijver 
© 1999 Integrity’s Hosanna! Music / Small Stone Media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

334 
A 
Opwek 

 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen 

waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, 
vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid 

bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Refrein: 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 
 
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
(refrein) 
 
Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar 
wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
(refrein) 
  

 
Tekst & muziek: Graham Kendrick Ned. tekst: K. Stelma 
© Thankyou Music / Small Stone Media 

 
 

 

 


