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573 
 
opw 

U bent welkom 

We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. 
We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 
We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. 
En wij prijzen en aanbidden Hem, 
Jezus, onze Heer! 
 
Refrein: 
Heer, U bent welkom, welkom, 
U bent welkom, grote Koning. 
Wij heffen onze handen op 
naar de God van alle eeuwen. 
Heer, U bent welkom, welkom, 
U bent welkom, Zoon van God. 
Wij richten heel ons hart op U; 
U bent welkom in ons midden. 
 
We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. 
We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 
We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. 
En wij prijzen en aanbidden Hem, 
Jezus, onze Heer! 
 
(Refrein 2x) 
 
U bent welkom in ons midden. 
U bent welkom in ons midden. 
U bent welkom in ons midden.  

 
 

205 
 
kind 

Ik moet weggaan 

Ik moet weggaan, 
Ik moet weggaan. 
Ik kan echt niet blijven, 
maar Ik zal een mooie brief 
in jullie harten schrijven. 
 
Refrein 1: 
Als je dan mijn woorden leest, 
weet je dat Ik ben geweest. 
Als je dan mijn woorden leest, 
weet je dat Ik ben geweest. 
 
Ik ben bij je, 
Ik ben bij je. 
Ik ben t’ruggekomen 
en Ik heb mijn mooiste vuur 
voor jullie meegenomen. 
 
Refrein 2: 
Door het wonder van de Geest 
vieren wij het pinksterfeest. 
Door het wonder van de Geest 
vieren wij het pinksterfeest. 
 
Ik ben bij je, 
Ik ben bij je. 
Ik ben bij de mensen 
zodat ze elkaar verstaan 
over alle grenzen. 
 
Door het wonder van de Geest       ) 
vieren wij het pinksterfeest.      ) 
Door het wonder van de Geest       ) 2x 
vieren wij het pinksterfeest.      )  

 
 

99 
 
et 

Hij is verheerlijkt 

Juicht, want Jezus is Heer, 
kinderen Sions, verblijdt u ter ere 
van Hem, die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft, 
Jezus, de Koning, die mensen 
het leven weer geeft. 
 
Juicht, want Jezus is Heer, 
kinderen Sions, verblijdt u ter ere 
van Hem, die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft, 
Jezus, de Koning, die mensen 
het leven weer geeft. 
 
Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog, 
'k zal Hem prijzen. 
Hij is verheerlijkt, 
voor eeuwig verheerlijkt 
en ik verhoog zijn naam. 
 
Hij is mijn God, 
zijn waarheid houdt eeuwig stand. 
Hemel en aard' 
verheugen zich in zijn naam. 
Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog 
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Juicht, want Jezus is Heer, 
kinderen Sions, verblijdt u ter ere 
van Hem, die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft, 
Jezus, de Koning, die mensen 
het leven weer geeft.  

 
 

720 
 
opw 

God maakt vrij 

In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon,     
 ) 
in de naam van de Geest voor uw troon,                ) 
zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam.            ) 
2x 
U geeft ons genade, U roepen wij aan.                 ) 
 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt, 
eng’len buigen neer, uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 
 
Refrein: 
God maakt vrij, God maakt vrij, 
in die hoop leven wij. 
Ons verdriet wordt een lied. 
God maakt vrij, God maakt vrij. 
 
In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, 
in de naam van de Geest voor uw troon, 
zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam. 
U geeft ons genade, U roepen wij aan. 
 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt, 
eng’len buigen neer, uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 
 
(Refrein) 
 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt, 
eng’len buigen neer, uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het, 
ja de wereld ziet het: 
 
(Refrein) 
 
God maakt vrij, God maakt vrij, 
God maakt vrij, God maakt vrij!  

 
 

609 
 
opw 

U bent heilig 

U bent heilig, (U bent heilig,) 
U bent machtig, (U bent machtig,) 
U bent waardig, (U bent waardig,) 
eer en ontzag. (eer en ontzag.) 
Ik wil volgen, (Ik wil volgen,) 
ik wil luist’ren, (ik wil luist’ren,) 
van U houden, (van U houden,) 
iedere dag. (iedere dag.) 
 
Refrein: 
(m) Ik wil zingen en juichen; 
(v) U die Koning bent en de hoogste Heer, 

(m) in aanbidding mij buigen. 
(v) U de Machtige kwam op aarde neer. 
(m) U de Heer aller heren, 
(v) Als Immanuël, God zal met ons zijn, 
(m) U mijn God wil ik eren. 
(v) als het Lam van God, zo volmaakt en rein. 
(m) Ik wil zingen en juichen; 
(v) U die leven geeft, mij bevrijding bracht 
(m) in aanbidding mij buigen. 
(v) en voor eeuwig leeft, U hebt alle macht. 
(m) U de Heer aller heren, 
(v) U de alfa, omega, eens zal ik U zien; 
(m) U mijn God wil ik eren. 
(v) U, mijn meester, Messias, Verlosser en Vriend. 
U bent mijn vredevorst 
en ik leef alleen voor U. 
 
U bent heilig, (U bent heilig,) 
U bent machtig, (U bent machtig,) 
U bent waardig, (U bent waardig,) 
eer en ontzag. (eer en ontzag.) 
Ik wil volgen, (Ik wil volgen,) 
ik wil luist’ren, (ik wil luist’ren,) 
van U houden, (van U houden,) 
iedere dag. (iedere dag.) 
 
(Refrein 2x) 
 
U bent mijn vredevorst 
en ik leef alleen voor U.  

 
 

461 
 
opw 

Juich voor de Heer 

Mijn Jezus, mijn Redder; 
Heer, er is niemand als U. 
Laat elk moment, al wat ik denk, 
vol zijn van uw liefde, Heer. 
Mijn schuilplaats, mijn Trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, al wat ik ben, 
brengen U voortdurend eer. 
 
Refrein: 
Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. 
Zing van de Koning en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van uw naam. 
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 
mijn leven lang loven, want U heb ik lief. 
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 
 
Mijn Jezus, mijn Redder; 
Heer, er is niemand als U. 
Laat elk moment, al wat ik denk, 
vol zijn van uw liefde, Heer. 
Mijn schuilplaats, mijn Trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, al wat ik ben, 
brengen U voortdurend eer. 
 
Refrein 
Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. 
Zing van de Koning en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van uw naam. 
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 
mijn leven lang loven, want U heb ik lief. 
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij, 
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niets is zo goed als een leven heel dicht bij, 
niets is zo goed als een leven heel dicht bij, U.  

 
 

801 
 
opw 

Het leven in mij 

Mijn hart gelooft,                     ) 
mijn mond belijdt                      ) 
dat Jezus leeft,                       ) 
en leeft in mij.                       ) 2x 
Ik houd mij vast aan Hem               ) 
met alles wat ik ben,                  ) 
mijn hoop is in zijn naam alleen.      ) 
 
Refrein 1: 
Immanuel, 
God dichtbij. 
Hij is het leven, 
het vuur in mij. 
Immanuel, 
God dichtbij. 
Hij is het leven in mij. 
 
Mijn hart gelooft, 
mijn mond belijdt: 
waar ik ook ben, 
daar is Hij bij. 
God toont zijn koninkrijk. 
Ik draag zijn heerlijkheid 
door zijn aanwezigheid in mij. 
 
(Refrein 1) 
 
God is achter en voor mij,      ) 
omgeeft mij altijd.             ) 
Hij is boven en onder,          ) 2x 
zelfs binnenin mij.             ) 
 
Refrein 2: 
Immanuel, 
God dichtbij. 
Hij is het leven… 
 
Refrein 3: 
Immanuel, 
God dichtbij. 
Hij is het leven, 
het vuur in mij. 
Immanuel, 
God dichtbij. 
Hij is het leven… 
 
(Refrein 1)  

 
 

25 
 
et 

In de hemel is de Heer 

In de hemel is de Heer 
En Zijn glans is als kristal 
Hij is de Heilige van God, 
En Hij heerst in 't het heelal 
 
Er is macht in Zijn Woord 
Als de water'n bruist Zijn stem 
Als de zon op de zee zo blauw 
Zo is de rijkdom van Zijn trouw 
 

En aan U alle macht 
Alle heerlijkheid en kracht 
En aan U is de eer 
En de lof, want u regeert 
U regeert 
 
Miljoenen in gereedheid 
Staan de engelen om zijn troon 
Verbijsterend van zijn sieraad 
En de schoonheid van zijn kroon 
 
Er is macht in Zijn woord 
Als de water'n bruist Zijn stem 
Als de zon op de zee zo blauw 
Zo is de rijkdom van Zijn trouw 
 
En aan U alle macht 
Alle heerlijkheid en kracht 
En aan U is de eer 
En de lof, want u regeert 
U regeert 
 
U regeert in onze harten 
U regeert over het heelal 
U regeert in ons leven 
U regeert overal 
 
En aan U alle macht 
Alle heerlijkheid en kracht 
En aan U is de eer 
En de lof, want u regeert 
U regeert 
 
U regeert,...  

 
 

381 
 
opw 

De zaligheid is van God 

De zaligheid is van God, 
die samen met het Lam 
regeert op zijn troon. 
Eer en rijkdom, wijsheid en macht. 
Heerlijkheid, sterkte en kracht. 
 
Refrein: 
Zij onze God 
voor eeuwig en eeuwig. 
Zij onze God 
voor eeuwig en eeuwig. 
Zij onze God 
voor eeuwig en eeuwig. 
Amen! 
 
En wij de verlosten zijn sterk 
door ’t woord van ons getuigenis. 
En wij roepen uit: 
Eer en rijkdom, wijsheid en macht. 
Heerlijkheid, sterkte en kracht. 
 
(Refrein)  

 
 

 


