
1. Opwekking 684 - Adembenemend 
Uw majesteit is onaantastbaar, 
Niemand is aan U gelijk. 
Onvolprezen, zonder weerga, 
Koning van het hemelrijk. 
Oorverdovend als de donder, 
Helder als een bliksemschicht. 
Oogverblindend is de luister 
Van Uw heilig aangezicht. 
 
Toch bent U niet onbereikbaar; 
Door Uw Geest woont U in mij. 
U bent alomtegenwoordig: 
Overal altijd nabij. 
 
U bent adembenemend, eindeloos mooi, 
Overstijgt wat een mens 
Ooit heeft gezien, gehoord, bedacht. 
 
U bent meer dan bijzonder, buitengewoon. 
Niets is vergelijkbaar 
Met Uw majesteit en pracht. 
 
Uw werken zijn verbazingwekkend, 
Schoonheid die de schepping vult. 
Onuitspreek'lijk is de grootsheid 
Waarmee U zich heeft omhuld. 
Ondoorgrond'lijk zijn Uw wegen, 
Onvoorstelbaar is Uw macht. 
Uw gedachten zijn ongrijpbaar, 
Ontzagwekkend is Uw kracht. 
 
Toch bent U niet onbereikbaar… 
 
U bent Adembenemend……. 
 
Uw wijsheid is onovertroffen 
En uw Woord zal nooit vergaan. 
Uw rechtvaardigheid onwrikbaar, 
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan. 
Onweerstaanbaar is uw liefde, 
Uw genade ongekend. 
Here, U bent onbeschrijflijk 
Want U bent wie U bent. 
 
U bent Adembenemend….. 
U bent Adembenemend….. 
 
2. Opwekking 425 – Er is geen grens 
Er is geen grens 
Aan de liefde van Jezus. 
Zijn gunstbewijzen houden nooit op. 
Zij zijn nieuw elke morgen, 
Nieuw elke morgen. 
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God. 
Groot is uw trouw, o Heer. 
 
 
 

3. Opwekking 785 - Fundament 
Ik bouw op Jezus, anders niet; ) 
het is zijn bloed dat redding biedt. ) 
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; ) 2x 
ik steun alleen op Jezus’ Naam. ) 
 
Refrein 
Heer, U bent ons fundament. 
Zwak wordt sterk, door al uw werk. 
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer! 
 
Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, 
toont Hij zijn liefde die mij draagt. 
Al woeden stormen om mij heen, 
mijn anker rust in Hem alleen. 
Mijn anker rust in Hem alleen! 
 
Refrein 3x 
 
Wanneer Hij komt met luid geschal, 
weet ik dat Hij mij kennen zal. 
Bekleed met zijn gerechtigheid 
ben ik van Hem in eeuwigheid! 
 
4. Opwekking 438 – Ik buig neer 
Ik buig neer, ) 
Voor U, mijn Heer.)2x 
 
Trouw en rechtvaardig, 
Heilig en goed. 
U bent mijn God. 
U bent Jezus, mijn bevrijder 
En met diep ontzag en eerbied 
Buig ik neer voor U. 
 
Ik kniel neer, ) 
Voor U, mijn Heer.)2x 
Verlosser en Trooster, 
 
Eeuwige Rots. 
U bent mijn God. 
 
U bent Jezus, mijn bevrijder 
En met diep ontzag en eerbied 
Kniel ik neer voor U. 
Jezus, voor U. 
 
5. 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 
 
Refrein 
(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 
 
(You are). Way Maker        2x 
 
That is who You are 
That is who You are 
That is who You are 
That is who You are 
 
Bridge 4x 
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 
 
(You are) Way Maker 
 
6. Song of Jabez 
Lord that You would bless them indeed  
and enlarge their territory 
That Your hand would be with them 
And You would keep their hearts from evil, amen 
 
Bless them Lord, bless them Lord 
So that they might be a blessing to this world 
 
7. Opwekking 642 – 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 

8. 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 en 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 
 
2x 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht ligt in 
Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
 
Naam boven alle namen 10 x 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht ligt in 
Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
Ongeëvenaarde kracht ligt in 
Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
U bent Jezus Overwinnaar 
U bent Jezus Overwinnaar 


