
1. Zo groot bent U 
De bergen buigen diep voor U 
Uit eerbied voor hun maker 
Ze vallen in het niet bij U 
Want U bent niet te evenaren 
Nee U bent niet te evenaren! 
 
Refrein 
Zo groot bent U! 
Mijn god zo groot bent U! 
Er is niets aan U gelijk 
En niemand kan om U heen! 
Zo groot bent U! 
 
De bomen springen op voor U 
Ook door hen word Uw macht beleden 
Ze klappen tot de eer van U 
Met groot applaus word U aanbeden 
Met groot applaus word U aanbeden 
 
Refrein 
 
Bridge 
De hoogste berg 
De diepste zee 
Ze gaan ons voor wij zingen mee 
Al eeuwen lang 
Tot aan het Nu 
Zingt de natuur zo groot bent U! 
Mijn God zo groot bent U! 
 
Refrein 
 
2. Lees je Bijbel 
Lees je bijbel,  
bid elke dag     (3x) 
Lees je bijbel, bid elke dag,  
dat je groeien mag    (3x)  
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 
 
Read your bible,  
pray every day    (3x)  
Read your bible, pray every day 
if you want to grow    (3x)  
Read your bible, pray every day, if you want to 
grow 
 
Lis ta bible,  
pries chaque jour    (3x)  
Lis ta bible, pries chaque jour 
si tu veux grandir    (3x) 
Lis ta bible, pries chaque jour, si tu veux grandir 
 
3. 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 de tranen 
Er is sterkte zelfs in onze zwakte 
Er is trouw die ons nooit zal verlaten 
 
Pre-Chorus 
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 
 
Pre-Chorus 
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 
 
Pre-Chorus 
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 
 
4. I Raise A Hallelujah 
I raise a Hallelujah, in the presence of my enemies 
I raise a Hallelujah, louder than the unbelief 
I raise a Hallelujah, my weapon is a melody 
I raise a Hallelujah, heaven comes to fight for me 
 
Refrein 
I'm gonna sing 
In the middle of the storm 
Louder and louder 
You're gonna hear my praises roar 
Up from the ashes, hope will arise 
Death is defeated, the King is alive 
 
I raise a Hallelujah, with everything inside of me 
I raise a Hallelujah, I will watch the darkness flee 
I raise a Hallelujah, in the middle of the mystery 



I raise a Hallelujah, fear, you lost your hold on me 
 
Refrein 
 
Bridge 
Sing a little louder (4x) 
 
Sing a little louder, in the presence of my enemies 
Sing a little louder, louder than the unbelief 
Sing a little louder, my weapon is a melody 
Sing a little louder, heaven comes to fight for me 
 
Sing a little louder 
 
Refrein 
 
I Raise a hallelujah (4x) 
 

5. Opwekking 510 - Dit Is Mijn Verlangen 

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. 
 
6. Opwekking 802 - Hier Is Mijn Hart, Heer 
Couplet 1  (2x) 
Hier is mijn hart, Heer 
Hier is mijn hart, Heer 
Spreek uw waarheid 
Binnen in mij 
 
Refrein 1 
Ik ben van U 
Ik ben aanvaard 
Ik ben geliefd en puur gemaakt 
Ik leef opnieuw 
Ik adem in 
Ik vind herstel, een nieuw begin 
 
Couplet 1 
 
Refrein 1 
 
Refrein 2 
U bent sterk 
U behoudt 
U vergeeft 
U bent trouw 
U bent licht 
Schijn in mij 
U die leeft, leef in mij 
 

Couplet 2 (2x) 
Hier is mijn leven 
Hier is mijn leven 
Spreek uw waarheid 
Binnen in mij 
 
Refrein 3 
U bent meer dan genoeg 
U bent hier 
U bent goed 
U bent hoop 
U die redt 
U bent al wat ik heb 
 
Couplet 1 
 
Couplet 2 
 
7. Opwekking 585 - Er is een dag 
Er is een dag 
Waar al wat leeft al lang op wacht, 
Een dag van blijdschap, 
Als heel de schepping wordt bevrijd. 
En op die dag, 
Dan komt de Heer en 
Haalt zijn bruid, 
Die rein en stralend 
Opgaat in zijn 
Heerlijkheid. 
 
Er klinkt geschal, 
Wanneer de graven open gaan 
En doden opstaan, 
Voor eeuwig levend door 
Zijn kracht. 
Hun aardse tent 
Wordt nu bekleed met heerlijkheid, 
De dood verzwolgen, 
Overwonnen voor altijd. 
 
Refrein 
Spoedig zullen wij Hem zien 
En voor altijd op Hem lijken 
En Jezus kennen 
Zoals Hij is, amen! 
Nooit meer tranen, nooit meer pijn, 
Want wij zullen met Hem leven 
In zijn nabijheid, voor altijd. 
Amen, amen! 
 
Dus kijk omhoog 
En zie wat nog verborgen is, 
Maar wat beloofd is, 
Dat blijft in alle eeuwigheid. 
En als je lijdt, 
Weet dat het maar voor even is. 
Als Jezus terug komt, 
Deel je in zijn heerlijkheid. 
 
Refrein 2x 



 
8. Opwekking 798 - Houd vol 
Wij zijn het volk van God 
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar 
Een leven lang te gast 
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar 
 
Hou vol, Hou vol 
Hij laat niet los 
 
Het is een zegetocht 
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar 
Maar kijk wij lopen nog 
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna 
 
Hou vol, Hou vol 
Hij laat niet los 
 
Refrein 
God is voor ons 
God is naast ons 
God is altijd om ons heen 
Laat maar komen 
Wat hierna komt 
Want Hij laat ons nooit alleen 
 
En nu wij zijn omringd 
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan 
Nu geven wij niet op 
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan 
 
Hou vol, Hou vol 
Hij laat niet los 
 
Refrein 2x 


