
1. How great is our God 
The splendor of a King, clothed in majesty 
Let all the Earth rejoice 
All the Earth rejoice 
 
He wraps himself in light 
And darkness tries to hide 
And trembles at His voice 
Trembles at His voice 
 
How great is our God, sing with me 
How great is our God, and all will see 
How great, how great is our God 
 
Age to age He stands 
And time is in His hands 
Beginning and the end 
 
The Godhead Three in One 
Father Spirit Son 
The Lion and the Lamb 
The Lion and the Lamb 
 
How great is our God, sing with me 
How great is our God, and all will see 
How great, how great is our God 
 
Name above all names 
Worthy of our praise 
My heart will sing 
How great is our God 
 
You're the name above all names 
You are worthy of our praise 
And my heart will sing 
How great is our God 
How great is our God, sing with me 
How great is our God, and all will see 
How great, how great is our God 
 
How great is our God, sing with me 
How great is our God, and all will see 
How great, how great is our God 
 
The whole world sings, the whole world sings 
How great is our God 
How great is our God 
How great, how great is our God 
 
2. Opwekking 807- God van licht 
In mijn twijfels, mijn verdriet 
In mijn falen ontbreekt U niet 
In uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand 
In mijn vragen houdt uw Woord stand 
In uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 

God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 
 
Storm en golven vrees ik niet 
In de morgen zing ik mijn lied 
In uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 
 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 
 
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm 
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm 
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm 
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm 
 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 
 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 



Veilig naar de kust 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 
 
3. Kinderopwekking 211 – Onder, boven, voor en 
achter 
Refrein 
Onder, boven, 
voor en achter, 
God is altijd bij mij. 
Onder, boven, 
voor en achter, 
God is om mij heen. 
 
Al vlieg ik met het vliegtuig 
naar een heel ver land 
of vaar ik naar een eiland 
met een prachtig strand. 
Al loop ik naar de buurvrouw 
aan de overkant; 
ik ben nooit in mijn eentje, 
want… 
 
Refrein 
 
Al ga ik naar mijn oma 
met de trein en bus 
of speel ik op het schoolplein 
met mijn broer en zus. 
Al loop ik voor mijn moeder 
naar de brievenbus; 
God is altijd bij mij, 
dus… 
 
Refrein 
 
4. Opwekking 847 – 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 
 
Onze hulp en onze verwachting 
is in U voor eeuwig 
 
 
 
 

Refrein 
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 
 
Onze hulp en onze verwachting 
is in U voor eeuwig 
 
Refrein 
 
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 
 
5. Geef me Jezus 
Jezus 
Hij is de Herder van mijn hart 
Alles 
Waar ik altijd naar heb verlangd 
Jezus 
Hij heeft Zich als een trouwe Vriend bewezen 
Mijn Jezus 
 
Hij is mijn oase 
Midden in de woestijn 
Ik ben van mijn geliefde 
En Hij is van mij 
 
Refrein 
Geef me Jezus Hem alleen 
Geef me Jezus anders geen 
Alles wat deze wereld mij biedt 
Valt in het niet bij Jezus 
 
Ik wil niets liever dan Jezus Hem alleen (4x) 
 
Refrein 
 
6. Opwekking 731 – Halleluja Adonai 
Jezus, ik hou van U, 
meer dan de sterren van de hemel, 
meer dan het water van de zee, 
meer dan ik U zeggen kan. 
 
Halleluja Adonai, 
halleluja Adonai, 
halleluja Adonai. 
 
Amen 
 
 
 



7. Opwekking 627 – Jezus, Licht in de duisternis 
Jezus, licht in de duisternis, 
Jezus, Vaders getuigenis, 
Jezus, liefde die eeuwig is, 
Ik prijs U. 
Jezus, weg die ik volgen moet, 
Jezus, waarheid volmaakt en goed, 
Jezus, leven in overvloed, 
Ik prijs U. 
 
Waar zou ik gaan zonder U, 
Waarom bestaan zonder U? 
Jezus, mijn hoop en mijn kracht, 
U bent mijn Heer, U bent mijn Heer. 
 
Jezus, totdat ik bij U ben, 
Jezus en U volkomen ken. 
Jezus, geef ik mijn hart en stem 
En prijs U. 
 
8. Opwekking 488 – De kracht van Uw liefde 
Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
 
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw 
voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de kracht 
van Uw liefde 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw 
Geest, En de kracht van Uw liefde. 
 
Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid 
zien 
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij 
Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag 
mag leven 
Door de kracht van Uw liefde 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw 
Geest, En de kracht van Uw liefde. 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw 
Geest, En de kracht van Uw liefde. 
 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw 
Geest, En de kracht van Uw liefde. 
 
 
 
 

9. Opwekking 334 – Heer Uw licht en Uw liefde 
schijnen 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
Waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Kom, Jezus kom, 
Vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
Heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
Dat het licht overwint. 
 
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Kom, Jezus kom, 
Vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
Heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
Dat het licht overwint. 
 
Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Kom, Jezus kom, 
Vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
Heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
Dat het licht overwint. 


