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723 
 
opw 

Kom, volk van de verrezen Heer 
 
Kom, volk van de verrezen Heer, 
zing je lied op blijde toon. 
Kom, stem je hart en breng nu eer 
aan de Morgenster, Gods Zoon. 
Uit de schaduw tot zijn licht geleid, 
richten wij ons hart op Hem, 
die liefdevol zijn armen spreidt, 
die ons als de zijnen kent. 
 
Refrein: 
Wees blij, wees blij! 
O kom, verheerlijk Hem! 
Eén hart, één stem; 
o Christus’ kerk, wees blij! 
 
Kom, wie al ‘s morgens zingen kan 
en wie worstelt in de nacht; 
wie spreekt van overwinningen 
en wie nog op uitkomst wacht, 
want zijn liefde houdt voor eeuwig stand, 
zijn genade kent geen eind. 
Zij volgen ons, ons leven lang, 
geven hoop en zekerheid. 
 
(Refrein) 
 
Kom, jong en oud uit ieder land; 
mannen, vrouwen, in geloof. 
Ontvang nu uit zijn milde hand 
de genade ons beloofd. 
Over heel de wereld zingt zijn volk, 
tot het einde van de tijd; 
als Hij verschijnt, zal onze God 
alles in allen zijn! 
 
(Refrein 2x)  

 
Tekst & muziek: Keith & Kristyn Getty / Stuart Townend, Ned. tekst: Harold ten 
Cate 
© 2009 Thankyou Music / Small Stone Media 

  

22 
 
kind 

Ik volg de Heer 
 
Ik volg de Heer, (ik volg de Heer) 
want Hij is goed. (want Hij is goed) 
Hij weet de weg (Hij weet de weg) 
en hoe het moet. (en hoe het moet) 
Hij houdt van mij, (Hij houdt van mij) 
Hij 's overal, (Hij 's overal) 
de herder die mij leiden zal. 
 
Soms gaan we door (soms gaan we door) 
gevaarlijk land. (gevaarlijk land) 
Dan loopt Hij voor (dan loopt Hij voor) 
en in zijn hand (en in zijn hand) 
houdt Hij de staf (houdt Hij de staf) 
en neemt ons mee. (en neemt ons mee) 
Het is soms zwaar maar toch okee! 
 
Een leeuw die brult (een leeuw die brult) 
een beer die bromt (een beer die bromt) 
de Herder kijkt (de Herder kijkt) 
wat of er komt. (wat of er komt) 
Hij ’s als een muur (Hij als een muur) 

rondom ons heen. (rondom ons heen) 
Hij laat ons nooit, nee, nooit alleen!  

 
Tekst & muziek: Jan Visser 
© 1992 Mirre Produkties 

  

642 
 
opw 

De Rivier 
 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 
Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
’t Is een stroom van uw genade, 
waar ’k U steeds ontmoeten mag. 
 
Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor U neer. 
Leid mij steeds weer naar het water; 
’k wil U daar ontmoeten, Heer. 
 
Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: ‘ontmoet mij hier’. 
 
(Refrein) 
 
Leid mij steeds weer naar het water; 
’k Wil U daar ontmoeten, Heer  

 
Tekst & muziek: Brian Doerksen / Michael Hansen / Brian Thiessen, Ned. tekst: 
Maarten Wassink 
© 2004 Integrity’s Hosanna! Music / Small Stone Media 

  

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 
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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)  

 
Tekst & muziek: Freek van der Brugge / Reyer van Drongelen 
© 2015 Freek van der Brugge / Reyer van Drongelen 

  

510 
 
opw 

Dit is mijn verlangen (Ik geef U mijn hart) 
 
Dit is mijn verlangen: 
U prijzen, Heer; 
met mijn hele hart aanbid ik U. 
Al wat binnen in mij is 
verlangt naar U; 
alles wat ik vinden wil is in U. 
 
Refrein: 
Heer, ik geef U mijn hart, 
ik geef U mijn ziel; 
ik leef alleen voor U. 
Leid de weg die ik ga 
elk moment dat ik besta; 
Heer, doe uw wil in mij. 
 
Dit is mijn verlangen: 
U prijzen, Heer; 
met mijn hele hart aanbid ik U. 
Al wat binnen in mij is 
verlangt naar U; 
alles wat ik vinden wil is in U. 
 
(Refrein 2x)  

 
Tekst & muziek: Reuben Morgan, Ned. tekst: Peter van Essen 
© 1995 Hillsong Music Publishing / Small Stone Media 

  

847 
 
opw 

Onze schuilplaats is God 
 
Er is hoop die groter dan de dood is, 
er is leven, sterker dan het sterven. 
Er is licht dat niemand ooit kan doven, 
er is liefde die nooit teleur zal stellen. 
 
Er is vrede, ver voorbij de onrust, 
er is blijdschap, dieper dan de tranen. 
Er is sterkte, zelfs in onze zwakte, 
er is trouw die ons niet zal verlaten. 
Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig. 
 
Refrein 1: 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit uw handen kan roven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Er is troost die sterker dan de pijn is, 

er is vreugde, groter dan ons lijden. 
Er is antwoord, midden in de twijfel, 
overwinning, dwars door al ons strijden. 
Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig. 
 
Refrein 2: 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit uw handen kan roven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen, 
en alle tranen voor altijd zal drogen, 
is het uw Geest die ons helpt te geloven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Onze hulp en onze verwachting is in U. 
Onze hulp en onze verwachting is in U. 
Onze hulp en onze verwachting is in U. 
Voor eeuwig. 
 
(Refrein 2)  

 
Tekst & muziek: Matthijn Buwalda / Kees Kraayenoord 
© Thankyou Music / Adm. by Small Stone Media 

  

57 
 
jdh 

Er komen stromen van zegen 
 
1 
Er komen stromen van zegen, 
Dat heeft Gods woord ons beloofd: 
Stromen, verkwikkend als regen, 
Vloeien tot elk, die gelooft. 
 
Refrein: 
Stromen van zegen 
Komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp'len reeds neder, 
Zend ons die stromen, o Heer! 
 
2 
Er komen stromen van zegen, 
Heerlijk verkwikkend zal 't zijn: 
Op de valleien en bergen 
Zal er nieuw leven dan zijn. 
 
Refrein: 
Stromen van zegen 
Komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp'len reeds neder, 
Zend ons die stromen, o Heer! 
 
3 
Er komen stromen van zegen, 
Zend ons die Heilstroom nu neer! 
Geef ons die grote verkwikking; 
Geef z' ons voortdurend, o Heer! 
 
Refrein: 
Stromen van zegen 
Komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp'len reeds neder, 
Zend ons die stromen, o Heer!  

 
Joh. de Heer & Zn. 
Muziek: J. McGranahan 

  

 


