
1. 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 over’t 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 
 
Refrein 
En aan U alle macht 
Alle heerlijkheid en kracht 
En aan U is de eer 
En de lof, want U regeert!! 
 
En aan U alle macht 
Alle heerlijkheid en kracht 
En aan U is de eer 
En de lof, want U regeert!! 
 
Miljoenen in gereedheid 
Staan de engelen om Zijn troon 
Verbijsterend Zijn sieraad 
En de schoonheid van Zijn troon 
 
Er is macht in Zijn Woord 
Als het water bruist Zijn stem! 
Als de zon op de zee zo blauw 
Zo is de rijkdom van Zijn trouw 
 
Refrein 
 
U regeert in onze harten 
U regeert over 't heelal 
U regeert in onze levens 
U regeert overal 
 
Refrein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Opwekking 827 – Zie onze God 
Wie omvat de zeeën met zijn hand 
Wie gaf vorm aan elke korrel zand 
Koninkrijken beven voor zijn stem 
Heel de schepping juicht tot eer van hem 
 
Refrein 
Zie onze God 
Hij zit op zijn troon 
Laten wij Hem eren 
Zie onze Heer 
Niemand is als Hij 
Laten wij hem eren 
Als Heer 
 
Wie vertelde Hem wat wijsheid is 
Wie weerlegt Hem die de waarheid is 
Wie verbeterd Hem die alles weet 
Wie doorgrondt de daden die Hij deed 
Wie verdroeg de spijkers door zijn vlees 
Wie versloeg het graf toen Hij verees 
Dood en zonde zijn tenietgedaan 
Jezus, Redder, Hij is opgestaan 
 
God, U troont voor eeuwig (Vul de aarde voor 
altijd) 
God, U troont voor eeuwig (Met uw recht en 
heerlijkheid) 
God, U troont voor eeuwig (Vul de aarde voor 
altijd) 
God, U troont voor eeuwig (Met uw recht en 
heerlijkheid) 
 
3. Opwekking 612 – In Uw Aanwezigheid 
In uw aanwezigheid 
Kan ik daar ooit zijn, 
Want ik ben een mens, 
Zondig en onrein. 
Maar U gaf uw Zoon 
Om in mijn plaats te staan 
En door wat Hij deed 
Mag ik binnengaan. 
 
Refrein 
En ik kom tot U 
Met een open hart. 
En ik kom tot U, 
God van mijn verlossing. 
En ik kom tot U 
Zoals ik ben. 
En ik kom tot U 
In aanbidding. 
 
U voelt met mij mee, 
Vreugde en verdriet. 
U werd ook verzocht, 
Toch zondigde U niet. 
Daarom mag ik nu 
Met vrijmoedigheid 
Komen tot uw troon 
In uw aanwezigheid. 


