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Welkom 

Opwekking 763 – Ik heb u nodig 

Heer, ik kom en beken, 
nu ik hier dicht bij U ben: 
zonder U val ik uiteen; 
leid mijn hart door stormen heen. 
 
-Refrein- 
O mijn Heer, ik heb U nodig; 
elk moment, zo nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ’k heb U nodig. 
 
Mijn schuld zit diep; U kunt erbij. 
U vergeeft en reinigt mij. 
Waar U bent, daar ben ik vrij; 
woon in mij en heilig mij. 
 
-Refrein- 
Leer mijn lied de weg naar U 
als verleiding mij omgeeft. 
Als ik niet kan staan, leun ik op U. 
Jezus, hoop die in mij leeft! 
 
-Refrein- -2x- 
 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ‘k heb U nodig 
 
Stil gebed bemoediging en groet 
 
Leeland - Way Maker 
  
You are here, moving in our midst 

I worship You 
I worship You 
You are here, working in this place 
I worship You 
I worship You 
You are here, moving in our midst 
I worship You 
I worship You 
You are here, working in this place 
I worship You 
I worship You 
  
-Refrein- 
You are 
Way maker, miracle worker, 
promise keeper 
Light in the darkness, my God 
That is who You are 
You are 
Way maker, miracle worker, 
promise keeper 
Light in the darkness, my God 
That is who You are 
  
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 
  
-Refrein- 
  
That is who You are 
That is who You are 
That is who You are 
That is who You are 

  
Bridge 
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 /4 
  
-Refrein- -2x-  
 
Gebed 
 
Casting Crowns - Here’s my 
heart 
-Refrein- 
Here’s my heart, Lord 
Here’s my heart, Lord 
Here’s my heart, Lord 
Speak what is true 
[x2] 
 
I am found, I am Yours 
I am loved, I’m made pure 
I have life, I can breathe 
I am healed, I am free 
 
-Refrein- 
 
Cause I am found, I am Yours 
I am loved, I’m made pure 
I have life, I can breathe 
I am healed, I am free 
You are strong, You are sure 
You are life, You endure 
You are good, always true 
You are light breaking through 
 
-Refrein- 
 
Here’s my life, Lord 

Here’s my life, Lord 
Here’s my life, Lord 
Speak what is true 
Speak what is true 
Speak what is true 
 
I am found, I am Yours 
I am loved, I’m made pure 
I have life, I can breathe 
I am healed, I am free 
 
Cause You are strong, You are 
sure 
You are life, You endure 
You are good, always true 
You are light breaking through 
 
You are more than enough 
You are here, You are love 
You are hope, You are grace 
You’re all I have, You’re everything 
 
-Refrein- 
 
Opwekking 832 – Jezus 
overwinnaar  
 
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. 
 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk 
valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste 
Heer. 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 



Ongeëvenaarde 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. 
 
Naam boven alle namen. -3x- 
 
Schriftlezingen 
 
Verkondiging 
 
Opwekking 693 – Vaste grond  
 
God voor u 
Is niets onmogelijk 
Hoe ongelofelijk 
U heeft alles in de hand 
U bent God 
En trekt uw eigen plan 
U bent voor niemand bang 
Voor niets en niemand bang 

-Refrein- 
U houdt me vast 
U geeft me moed om door te gaan 
Als ik niet durf 
Ik wil van U zijn 
U geeft me kracht 
U bent de vaste grond waarop ik 
stevig sta 

Ik wil van u zijn 
Voor altijd van u zijn 
Oh God 

Grote God 
U bent uitzonderlijk 
En ondoorgrondelijk 
U bied uw liefde aan 
Wie ben ik 
Dat u mij ziet staan 
U met mij om wilt gaan 
Ik kan u niet weerstaan 

-Refrein- 

Onweerstaanbaar, 
onweerstaanbare God -4x- 

-Refrein 2x- 

U bent zo onweerstaanbaar 

Dankgebed 
 
Opwekking 794 – No longer 
slaves 
 
You unravel me with a melody. 
You surround me with a song 
of deliverance from my enemies, 
‘till all my fears are gone. 
 
-Refrein- 
I’m no longer a slave to fear. 
I am a child of God. 
I’m no longer a slave to fear. 
I am a child of God. 

 
From my mother’s womb, 
You have chosen me. 

Love has called my name. 
I’ve been born again, into Your 
family. 
Your blood flows through my veins. 
 
-Refrein- 
You split the sea so I could walk 
right through it. My fears were 
drowned in perfect love. 
You rescued me so I could stand 
and sing: 
I am a child of God. 
 
You split the sea so I could walk 
right through it. My fears were 
drowned in perfect love. 
You rescued me so I could stand 
and sing: 
I am a child of God. (3x) 
 
-Refrein 2x- 

Zegen 

Opwekking 595 – Licht van de 
wereld 
 
Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis: 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt, dat ik U  wil 
kennen Heer, 
bij U wil zijn elk moment. 

Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want u alleen bent waardig 
heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 

Opwekking 705 – Toon mij uw 
liefde 

 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 
 
-Refrein- 
Toon mijn liefde, aan de ander 
dien de ander, zo heb Ik ook jou 
liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, zo heb ik ook jou 
liefgehad. 
 
In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 
 
-Refrein- 


