
1. All glory 
We enter your gates with thanksgiving 
and with thanksgiving we enter your gates 
We pour out your praise in your presence 
and in your presence we pour out your praise 
And the song we sing we sing forevermore 
 
All glory to the father 
all glory to the son 
all glory to the spirit 
the spirit of our god 
as it was in the beginning 
and will be in the end 
all glory to your everlasting name 
 
2. Opwekking 733 – De zon komt op 
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid 
 
Refrein 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid 
 
Refrein 2x 
 
3. Heer U bent mijn leven 
Heer U bent mijn leven de grond waar ik op sta, 
Heer U bent mijn weg de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij, 
Heer ik bid U, blijf mij nabij. 
 
k'Geloof in U, Heer Jezus geboren uit de maagd, 
eeuwig Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons, 
Een met God de Vader en verenigd met uw volk. 
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 
Heer U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 
Heer U bent mijn waarheid, de vrede van mijn 
hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. 

Zo weet ik mij veilig want uw hand laat mij nooit 
los 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
en in uw vergeving leef ik nu 
 
Heer ik wil U prijzen Heer ik wil U prijzen 
Heer ik wil U prijzen Zolang ik leef 
 
Vader van het Leven Ik geloof in U. 
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van liefd'en kracht. 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht 
en op duizend wegen zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 
 
4. Opwekking 638 – Wie is als Hij? 
Wie is als Hij? 
de Leeuw maar ook het Lam, 
gezeten op de troon. 
Bergen buigen neer, 
de zee verheft haar stem 
voor de allerhoogste Heer. 
 
Prijs Adonai, 
wanneer de zon opkomt 
totdat zij onder gaat. 
Prijs Adonai, 
alle naties van de aard', 
alle heiligen; aanbid Hem. 
 
5. Opwekking 237 – Jezus, wij verhogen U 
Jezus, wij verhogen U, wij erkennen U als Heer. 
U bent hier, in ons midden, Heer, 
en onze lofprijs geeft U eer. 
 
Als wij aanbidden, bouw uw troon, 
als wij aanbidden, bouw uw troon, 
als wij aanbidden, bouw uw troon, 
Kom, Heer Jezus, en neem uw plaats. 
 
6. Opwekking 695 – Verberg mij nu 
Verberg mij nu onder uw vleugels Heer. 
Houd mij vast in uw sterke hand. 
 
Refrein 
Als de oceaan haar krachten toont, 
zweef ik met U hoog boven de storm. 
Vader, U bent sterker dan de vloed. 
Dan word ik stil; U bent mijn God. 
 
Vind rust mijn ziel in God alleen. 
Ken zijn kracht,vertrouw Hem en wees stil. 
 
Refrein 2x 
 
Dan word ik stil; U bent mijn God. (2x) 
 
 
 
 
 



7. We will dance 
Someday hurricanes will blow 
It seems the world no longer spins 
But the storms that come, will go 
One day we will dance again 
 
Now I know the wind is stronger 
Then I thought it was back then 
But remember it won't take much longer 
Before we will dance again 
 
Don’t you know that we will sing again, my love 
'Cause not everything is torn 
Do you know what I've been dreaming of 
We will dance in the eye of the storm 
 
When the day turns into the night 
It’s getting darker than it’s ever been 
Close your eyes and keep in sight 
One day we will dance again 
 
Don’t you know that we will sing again, my love 
'Cause not everything is torn 
Do you know what I've been dreaming of 
We will dance in the eye of the storm 
 
8. Opwekking 855 – U geeft rust 
U geeft rust in mijn ziel 
U geeft rust, u geeft rust in mijn ziel 
 
De aarde kent uw grote kracht. 
Uw stem heeft haar tot stand gebracht. 
En ook de zee, zo woest en diep 
wordt stil voor U, die alles schiep. 
 
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen. 
U geeft rust. 
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
U geeft rust in mij. 
 
Geef mij geloof dat niet bezwijkt, 
ook als de twijfel groter lijkt. 
De berg, zo groot en hoog voor mij 
verdwijnt in zee, de weg is vrij. 
 
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen. 
U geeft rust. 
 
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
U geeft rust in mij. 
 
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem. 
De storm herkent nog steeds zijn naam. 
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem. 
De storm herkent nog steeds zijn naam. 

De storm herkent nog steeds zijn naam. 
De storm herkent nog steeds zijn naam. 
 
U geeft rust in mijn ziel 
U geeft rust in mijn ziel 
U geeft rust in mijn ziel 
U geeft rust, u geeft rust in mijn ziel 
U geeft rust, u geeft rust in mijn ziel 
U geeft rust, u geeft rust in mijn ziel 
 
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen. 
U geeft rust. 
 
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
U geeft rust in mij. 
 
9. Opwekking 586 – Heel de schepping geeft U 
eer 
(M) 
Heel de schepping geeft U eer, 
buigt zich vol aanbidding neer. 
Jezus Christus, Zoon van God, 
trouw in eeuwigheid. 
 
(A) 
Heel de schepping zingt uw lof; 
U alleen bent onze God, 
onze koning die regeert, 
heerser voor altijd! 
 
Refrein 
Hij is Heer en zijn eer 
vult de aarde, vult de hemel 
en zijn heerlijkheid wordt 
wereldwijd geroemd. 
Hij is Heer, geef Hem eer 
heel de aarde, heel de hemel, 
want wij leven voor de glorie van uw naam, 
de glorie van uw naam. 
 
U alleen hebt alle macht, 
leer ons leven uit uw kracht. 
Blaas uw vuur aan in ons hart, 
dat iedereen het ziet en ieder hoort: 
 
Refrein 
 
Heilig is de Heer, 
de schepping juicht, 
de schepping juicht. 
 
Refrein 
de glorie van uw naam.(3x) 
de glorie van uw naam. 


