
Lifeline Sing-in 
 
Wil je meebidden of een gebedspunt insturen? Dat kan! App je gebed 
naar 06-47258673 of klik hier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Happy day 
 
The greatest day in history 
Death is beaten, You have 
rescued me 
Sing it out, Jesus is alive 
 
The empty cross, the empty 
grave 
Life eternal, You have won the 
day 
Shout it out, Jesus is alive 
He's alive 
 
Oh, happy day, happy day 
You washed my sin away 
Oh, happy day, happy day 
I'll never be the same 
Forever I am changed 
 
When I stand in that place 
Free at last, meeting face to face 
I am yours, Jesus, You are mine 
 
Endless joy, perfect peace 

Earthly pain finally will cease 
Celebrate, Jesus is alive 
He's alive 
 
And oh, happy day, happy day 
You washed my sin away 
Oh, happy day, happy day 
I'll never be the same 
Forever I am changed 
 
Oh, what a glorious day 
What a glorious way 
That You have saved me 
And oh, what a glorious day 
What a glorious name 
 
Oh, happy day, happy day 
You washed my sin away 
Oh, happy day, happy day 
I'll never be the same 
Oh, happy day, happy day 
You washed my sin away 
Oh, happy day, happy day 
I'll never be the same 
forever I am changed 
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Opwekkingsmedley 
 

 

Wij zijn gekomen om u te 
aanbidden, Jezus.  
De woorden van ons hart gaan 
uit naar U.  
Wij proclameren U als 
Overwinnaar, 
houden vast aan de beloften van 
uw Woord.  
 
Alles wat adem heeft, juich voor 
onze Heer. 
Elke hand strekt zich uit naar de 
hemel, tot uw eer.  
U heeft de hoogste plaats en U 
hebt alle macht.  
Laat alles in dit huis zijn tot uw 
eer.  
 
Wij zijn gekomen om U te 
aanbidden, Jezus.  
De woorden van ons hart gaan 
uit naar U.  
Wij proclameren U als 
Overwinnaar,  
houden vast aan de beloften van 
uw Woord. 
 
Alles wat adem heeft, juich voor 
onze Heer. 
Elke hand strekt zich uit naar de 
hemel, tot uw eer.  
U heeft de hoogste plaats en U 
hebt alle macht.  
Laat alles in dit huis zijn tot uw 
eer.  
 
Heilig is de Heer  
De schepping juicht  
De schepping juicht  
Heilig is de Heer  
De schepping juicht  

De schepping juicht  
Hij is Heer en zijn eer 
Vult de aarde, vult de hemel 
En zijn heerlijkheid wordt 
Wereldwijd geroemd. 
Hij is Heer, geef Hem eer 
Heel de aarde, heel de hemel, 
Want wij leven 
Voor de glorie van uw naam, 
De glorie van uw naam. 
De glorie van uw naam. 
 
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  
Hef mijn handen naar U op  
Ik prijs Uw naam God van de 
eeuwigheid  
 
In de bergen, door de dalen 
Hoor ons loflied overal 
In de hemel en op aarde 
Als uw glorie komen zal 
 
Laat het feest zijn in de huizen 
mensen dansen op de straat 
Als het onrecht buigt voor Jezus 
en het volk weer bidden gaat 
 
In de bergen, door de dalen 
Hoor ons loflied overal 
In de hemel en op aarde 
Als uw glorie komen zal 
  



Wees verhoogd 
 
U heeft heel de hemel als Uw 
woonplaats 
Toch kiest ook te wonen in onze 
lof 
Het hele universum is Uw 
troonzaal 
Toch kiest U ook te tronen op 
onze lof 
 
Dag en nacht bent U omgeven 
Door engelenkoren 
Toch is ook ons liefdeslied 
Wat U verlangt te horen 
 
Wees verhoogd! 
Jahweh, Jahweh 
Koning vol Majesteit 
Voor Uw troon 
Jahweh, Jahweh 
Buigen, aanbidden wij 
Wees verhoogd 
Jahweh 
Wees Verhoogd 
Jahweh 
 
Al het goud van deze wereld is 
Uw eigendom 
Toch vraagt U de overgave van 
ons hart 
Alle macht en heerlijkheid is wat 
U toekomt 
Toch jaagt U ons na want U wilt 
heel ons hart 
 
Dag en nacht bent U omgeven 
Door engelenkoren 

Toch is ook ons liefdeslied 
Wat U verlangt te horen 
Wees verhoogd! 
Jahweh, Jahweh 
Koning vol Majesteit 
Voor Uw troon 
Jahweh, Jahweh 
Buigen, aanbidden wij 
Wees verhoogd 
Jahweh 
Wees Verhoogd 
Jahweh 
 
Uw lof zal op onze lippen zijn 
Zal op onze lippen zijn en blijven, 
Jahweh 
Uw lof zal op onze lippen zijn 
Zal op onze lippen zijn en blijven, 
Jahweh 
Ons hart zal voor volledig van U 
zijn 
Zal voor volledig van U zijn en 
blijven, Jahweh 
Ons hart zal voor volledig van U 
zijn 
Zal voor volledig van U zijn en 
blijven, Jahweh 
 
Wees verhoogd! 
Jahweh, Jahweh 
Koning vol Majesteit 
Voor Uw troon 
Jahweh, Jahweh 
Buigen, aanbidden wij 
Wees verhoogd 
Jahweh 
Wees Verhoogd 
Jahweh 
  



Shout to the lord /  
What a beautiful name 
 
My Jesus, my Savior 
Lord, there is none like You 
All of my days, I want to praise 
The wonders of Your mighty love 
 
My comfort, my shelter 
Tower of refuge and strength 
Let every breath, all that I am 
Never cease to worship You 
 
Shout to the Lord 
All the earth let us sing 
Power and majesty, praise to the 
King 
Mountains bow down 
And the seas will roar 
At the sound of Your name 
I sing for joy at the work of Your 
hands 
Forever I'll love You, forever I'll 
stand 
Nothing compares to the promise 
I have in You 
 
My Jesus, my Savior 
Lord, there is none like You 
All of my days, I want to praise 
The wonders of Your mighty love 
 
My comfort, my shelter 
Tower of refuge and strength 
Let every breath, all that I am 
Never cease to worship You 
 
Shout to the Lord 
All the earth let us sing 
Power and majesty, praise to the 
King 
Mountains bow down 
And the seas will roar 

At the sound of Your name 
I sing for joy at the work of Your 
hands 
Forever I'll love You, forever I'll 
stand 
Nothing compares to the promise 
I have in You 
 
Shout to the Lord 
All the earth let us sing 
Power and majesty, praise to the 
King 
Mountains bow down 
And the seas will roar 
At the sound of Your name 
I sing for joy at the work of Your 
hands 
Forever I'll love You, forever I'll 
stand 
Nothing compares to the promise 
I have... 
 
Nothing compares to the promise 
I have 
Nothing compares to the promise 
I have in You 
 
Death could not hold You 
The veil tore before You 
You silenced the boast of sin and 
grave 
The heavens are roaring 
The praise of Your glory 
For You are raised to life again 
 
You have no rival 
You have no equal 
Now and forever God You reign 
Yours is the Kingdom 
Yours is the glory 
Yours is the Name above all 
names 



 
What a powerful Name it is 
What a powerful Name it is 
The Name of Jesus Christ my 
King 
What a powerful Name it is 
Nothing can stand against 
What a powerful Name it is 

The Name of Jesus 
 
What a powerful Name it is 
The Name of Jesus 
What a powerful Name it is 
The Name of Jesus 
  



Stil, mijn ziel wees stil 
 
Stil mijn ziel wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen 
God omgeeft je steeds 
Hij is er bij 
in je beproevingen en zorgen 
 
God U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen 
 
Stil mijn ziel wees stil 
en dwaal niet af 
dwars door het dal zal Hij je 
leiden 
stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild tegen de pijlen 
van verleiding 
 
God U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen 
 
Stil mijn ziel wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds 
omarmd heeft 
wacht, wacht op de Heer 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht 
doorbreekt 
 
God U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen 

Vredevorst vernieuw een 
vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen 
 
God U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen 
 
Ik rust in U alleen 
  



Regeer in mij 
 
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. 
 
Regeer in mij, 
met al uw kracht. 
In mijn mooiste droom, 
in mijn zwartste nacht. 
Er is één 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. 
 
Regeer in mij, 
met al uw kracht. 
In mijn mooiste droom, 
in mijn zwartste nacht. 
Er is één ding, 
dat ik U vraag. 
O Heer, regeer in mij vandaag. 
  



My Lighthouse 
 
In my wrestling and in my doubts 
In my failures You won't walk out 
Your great love will lead me 
through 
You are the peace in my troubled 
sea, oh oh 
You are the peace in my troubled 
sea 
 
In the silence, You won't let go 
In the questions, Your truth will 
hold 
Your great love will lead me 
through 
You are the peace in my troubled 
sea, oh oh 
You are the peace in my troubled 
sea 
 
My Lighthouse, my lighthouse 
Shining in the darkness, I will 
follow You 
My Lighthouse, my lighthouse  
I will trust the promise, 
You will carry me safe to shore 
(Oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore 
 
I won't fear what tomorrow brings 
With each morning I'll rise and 
sing 
My God's love will lead me 
through 
You are the peace in my troubled 
sea, oh oh 
You are the peace in my troubled 
sea, 
 
My Lighthouse, my lighthouse  

Shining in the darkness, I will 
follow You  
My Lighthouse, my lighthouse  
I will trust the promise, 
You will carry me safe to shore 
(Oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore 
 
Fire before us, You're the 
brightest 
You will lead us through the 
storms 
Fire before us, You're the 
brightest 
You will lead us through the 
storms 
Fire before us, You're the 
brightest 
You will lead us through the 
storms 
Fire before us, You're the 
brightest 
You will lead us through the 
storms 
 
My Lighthouse, my lighthouse  
Shining in the darkness, I will 
follow You  
My Lighthouse, my lighthouse 
I will trust the promise, 
You will carry me safe to shore 
(Oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore 
  



One way 
 
I lay my life down at Your feet 
'Cause You're the only one I 
need 
I turn to You and You are always 
there 
 
In troubled times, it's You I seek 
I put You first, that's all I need 
I humble all I am all to You 
 
One way, Jesus, You're the only 
one that I could live for 
One way, Jesus, You're the only 
one that I could live for 
 
You are always, always there 
Everyhow and everywhere 
Your grace abounds so deeply 
within me 
 
You will never, ever change 
Yesterday, today the same 
Forever 'til forever meets no end 
 
One way, Jesus, You're the only 
one that I could live for 
 

 
 
 
One way, Jesus, You're the only 
one that I could live for 
One way, Jesus, You're the only 
one that I could live for 
One way, Jesus, You're the only 
one that I could live for 
 
You are the way, the truth and 
the life 
I live by faith and not by sight for 
You 
We're livin' all for You (4x) 
 
One way, Jesus, You're the only 
one that I could live for 
One way, Jesus, You're the only 
one that I should live for 
One way, Jesus, You're the only 
one that I could live for 
One way, Jesus, You're the only 
one that I could live for 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


