
1. Opwekking 574 – U bent welkom

We zijn hier bij elkaar
Om de Koning te ontmoeten
We zijn hier bij elkaar
Om te eren onze Heer
We zijn hier bij elkaar
Om te vieren dat Hij goed is
En wij prijzen en aanbidden Hem,
Jezus, onze Heer!

Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, grote Koning
Wij heffen onze handen op
Naar de God van alle eeuwen
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom Zoon van God
Wij richten heel ons hart op U;
U bent welkom in ons midden

We zijn hier bij elkaar
Om de Koning te ontmoeten
We zijn hier bij elkaar
Om te eren onze Heer
We zijn hier bij elkaar
Om te vieren dat Hij goed is
En wij prijzen en aanbidden Hem,
Jezus, onze Heer!

Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, grote Koning
Wij heffen onze handen op
Naar de God van alle eeuwen.
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom Zoon van God
Wij richten heel ons hart op U;
U bent welkom in ons midden

Tussenspel

Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, grote Koning
Wij heffen onze handen op
Naar de God van alle eeuwen
Heer, U bent welkom, welkom,

U bent welkom Zoon van God
Wij richten heel ons hart op U;
U bent welkom in ons midden

Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, grote Koning
Wij heffen onze handen op
Naar de God van alle eeuwen
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom Zoon van God
Wij richten heel ons hart op U;
U bent welkom in ons midden
U bent welkom in ons midden
U bent welkom in ons midden

2. Opwekking 771 – Een doel

Wij zijn gekomen
Voor een ontmoeting met U
En wij verlangen
Met heel ons hart naar meer van U
Wat geweldig dat U hier bent!
Heer, ons loflied is Uw troon
Heel ons wezen is alleen op U gericht
Voor de troon van Uw genade
Mogen wij als kinderen zijn,
Daarom vieren wij het leven in Uw licht!

Heer, wij zingen en aanbidden
Om Uw goedheid en Uw trouw
Onze dank en onze liefde zijn voor U
En er is geen andere reden
Waarom wij hier samen zijn
Wij komen hier voor één doel: dat bent U!

Wij zijn gekomen
Voor een ontmoeting met U
En wij verlangen
Met heel ons hart naar meer van U
Wat geweldig dat U hier bent!
Heer, ons loflied is Uw troon
Heel ons wezen is alleen op U gericht
Voor de troon van Uw genade
Mogen wij als kinderen zijn,

Daarom vieren wij het leven in Uw licht!

Heer, wij zingen en aanbidden
Om Uw goedheid en Uw trouw
Onze dank en onze liefde zijn voor U
En er is geen andere reden
Waarom wij hier samen zijn
Wij komen hier voor één doel: dat bent U!

Heer, wij zingen en aanbidden
Om Uw goedheid en Uw trouw
Onze dank en onze liefde zijn voor U
En er is geen andere reden
Waarom wij hier samen zijn
Wij komen hier voor één doel: dat bent U!
O, o, o, o, o x8 (Heer, wij zingen!)
Heer, wij zingen en aanbidden
Om Uw goedheid en Uw trouw
Onze dank en onze liefde zijn voor U
En er is geen andere reden
Waarom wij hier samen zijn
Wij komen hier voor één doel: dat bent U!

Heer, wij zingen en aanbidden
Om Uw goedheid en Uw trouw
Onze dank en onze liefde zijn voor U
En er is geen andere reden
Waarom wij hier samen zijn
Wij komen hier voor één doel: dat bent U!
Wij komen hier voor één doel: dat bent U!
O, o, o, o, o, x4

3. Medley Open the eyes – Kom nu is de 
tijd

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God
Kom, zoals je bent, aanbid Hem
Kom, zoals je bent en geef je hart
Kom

To see You high and lifted up
Shinin’ in the light of Your glory

Pour out Your power and love
As we sing holy, holy, holy
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God
Kom, zoals je bent, aanbid Hem
Kom, zoals je bent en geef je hart
Kom

To see You high and lifted up
Shinin’ in the light of Your glory
Pour out Your power and love
As we sing holy, holy, holy
To see You high and lifted up
Shinin’ in the light of Your glory
Pour out Your power and love
As we sing holy, holy, holy

Holy, holy, holy
Holy, holy, holy
Holy, holy, holy,
I want to see you
Holy, holy, holy
Holy, holy, holy
Holy, holy, holy,
I want to see you
Holy, holy, holy
Holy, holy, holy
Holy, holy, holy,
I want to see you

To see You high and lifted up
Shinin’ in the light of Your glory
Pour out Your power and love
As we sing holy, holy, holy
To see You high and lifted up
Shinin’ in the light of Your glory
Pour out Your power and love
As we sing holy, holy, holy

Open the eyes of my heart, Lord
Open the eyes of my heart
I want to see You
I want to see You



4. Opwekking 812 - What a beautiful name

You were the Word at the beginning
One With God the Lord Most High
Your hidden glory in creation
Now revealed in You our Christ

What a beautiful Name it is
What a beautiful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a beautiful Name it is
Nothing compares to this
What a beautiful Name it is
The Name of Jesus

You didn’t want heaven without us
So Jesus, You brought heaven down
My sin was great, Your love was greater
What could separate us now

What a wonderful Name it is
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a wonderful Name it is
Nothing compares to this
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus

Tussenspel

Death could not hold You, the veil tore before 
You
You silenced the boast, of sin and grave
The heavens are roaring, the praise of Your 
glory
For You are raised to life again

You have no rival, You have no equal
Now and forever, God You reign
Yours is the Kingdom, Yours is the glory
Yours is the Name, above all names

What a powerful Name it is

What a powerful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a powerful Name it is
Nothing can stand against
What a powerful Name it is
The Name of Jesus

You have no rival, You have no equal
Now and forever, God You reign
Yours is the Kingdom, Yours is the glory
Yours is the Name, above all names 

Holy, holy are You Lord, God Almighty
Worthy is the Lamb
Worthy is the Lamb
You are holy
Holy, holy are You Lord, God Almighty
Worthy is the Lamb
Worthy is the Lamb
You are holy

What a beautiful Name it is
What a beautiful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a beautiful Name it is
Nothing compares to this
What a beautiful Name it is, the Name of 
Jesus

5. Opwekking 832 – Jezus Overwinnaar

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstild 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, 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

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote 
Naam
Jezus, Overwinnaar!
Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote 
Naam
Jezus, Overwinnaar!
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen

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!
Jezus, Overwinnaar!

Jezus, Overwinnaar!

6. Opwekking 589 – Ik wil juichen

Ik wil juichen voor U, mijn Heer
Met blijdschap in mijn hart
Ik wil jubelen voor U Heer
Mijn hart is vol ontzag

Ik erken: U, Heer, bent God
En ik behoor U toe
Mijn aanbidding is slechts voor U
Wat ik ook denk of voel!

En ik ga door de poorten met een loflied,
Want ik wil U ontmoeten deze dag
En ik zing U alle lof toe,
‘k Hef mijn handen naar U op
Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid

Ik wil juichen voor U, mijn Heer
Met blijdschap in mijn hart
Ik wil jubelen voor U Heer
Mijn hart is vol ontzag
Ik erken: U, Heer, bent God
En ik behoor U toe
Mijn aanbidding is slechts voor U
Wat ik ook denk of voel

En ik ga door de poorten met een loflied,
Want ik wil U ontmoeten deze dag
En ik zing U alle lof toe,
‘k Hef mijn handen naar U op
Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid

Want de Heer is goed
Zijn goedertierenheid
Is tot in eeuwigheid, amen!
Ja de Heer is goed,
Zijn liefde
En zijn trouw
Zijn tot in eeuwigheid, amen!



En ik ga door de poorten met een loflied,
Want ik wil U ontmoeten deze dag
En ik ga door de poorten met een loflied,
Want ik wil U ontmoeten deze dag
En ik zing U alle lof toe,
‘k Hef mijn handen naar U op
Ik prijs Uw naam,
Ik prijs Uw naam,
Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid,
God van de eeuwigheid,
God van de eeuwigheid

7. Opwekking 777 – Ik geef U alle eer

U bent de Koning op de troon,
Bekleed met majesteit en kracht,
Uw overwinningen zijn groot
U bent de allerhoogste Heer,
Geen andere God is aan U gelijk
Heer U alleen, U alleen bent God

Ik geef U alle eer
Ik prijs Uw heilige Naam
Mijn God, mijn Heer, U bent groot
Ik geef U alle eer
Ik prijs Uw heilige Naam
Mijn God, mijn Heer, U regeert

U bent de Koning op de troon,
Bekleed met majesteit en kracht,
Uw overwinningen zijn groot
U bent de allerhoogste Heer,
Geen andere God is aan U gelijk
Heer U alleen, U alleen bent God

Ik geef U alle eer
Ik prijs Uw heilige Naam
Mijn God, mijn Heer, U bent groot
Ik geef U alle eer
Ik prijs Uw heilige Naam
Mijn God, mijn Heer, U regeert

Ik geef U alle eer
Ik prijs Uw heilige Naam
Mijn God, mijn Heer, U bent groot
Ik geef U alle eer
Ik prijs Uw heilige Naam
Mijn God, mijn Heer, U regeert

U bent heilig, U bent waardig
Om te ontvangen onze eer
U bent heilig, U bent waardig
Om te ontvangen onze eer
U bent heilig, U bent waardig
Om te ontvangen onze eer
U bent heilig, U bent waardig
Om te ontvangen onze eer

Ik geef U alle eer
Ik prijs Uw heilige Naam
Mijn God, mijn Heer, U bent groot
Ik geef U alle eer
Ik prijs Uw heilige Naam
Mijn God, mijn Heer, U regeert

Ik geef U alle eer
Ik prijs Uw heilige Naam
Mijn God, mijn Heer, U bent groot
Ik geef U alle eer
Ik prijs Uw heilige Naam
Mijn God, mijn Heer, U regeert
Mijn God, mijn Heer, U regeert
Mijn God, mijn Heer, U regeert

8. Elevation Worship - The Blessing

The Lord bless you
And keep you
Make His face shine upon you
And be gracious to you
The Lord turn His
Face toward you
And give you peace

The Lord bless you
And keep you
Make His face shine upon you
And be gracious to you
The Lord turn His
Face toward you
And give you peace

Amen, amen, amen
Amen, amen, amen

The Lord bless you
And keep you
Make His face shine upon you
And be gracious to you
The Lord turn His
Face toward you
And give you peace

Amen, amen, amen
Amen, amen, amen
Amen, amen, amen
Amen, amen, amen

Tussenspel

May His favor be upon you
And a thousand generations
And Your family and your children
And their children, and their children

May His favor be upon you
And a thousand generations
And your family and your children
And their children, and their children

May His favor be upon you
And a thousand generations
And your family and your children
And their children, and their children

May His favor be upon you
And a thousand generations
And your family and your children
And their children, and their children

May His presence go before you
And behind you, and beside you
All around you, and within you
He is with you, He is with you

In the morning, in the evening
In your coming, and your going
In your weeping, and rejoicing
He is for you, He is for you
He is for you, He is for you
He is for you, He is for you
He is for you, He is for you

Amen, amen, amen
Amen, amen, amen

May His favor be upon you
And a thousand generations
And your family and your children
And their children, and their children

May His presence go before you
And behind you, and beside you
All around you, and within you
He is with you, He is with you

In the morning, in the evening
In your coming, and your going
In your weeping, and rejoicing
He is for you, He is for you
He is for you, He is for you
He is for you, He is for you
He is for you, He is for you
He is for you, He is for you
He is for you

Amen, amen, amen
Amen, amen, amen

May His favor be upon you
And a thousand generations
And your family and your children
Their children, and their children



May His presence go before you
And behind you, and beside you
All around you, and within you
He is with you, He is with you

In the morning, in the evening
In your coming, and your going
In your weeping, and rejoicing
He is for you, He is for you,
He is for you, He is for you,
He is for you, He is for you,
He is for you, He is for you
He is for you, He is for you

9. Opwekking 671 – Lof aanbidding

U schiep zon en maan en sterrenpracht
Vader, U bent het geheim 
Van het leven, alles toont Uw macht
U bent alles wat mijn hart verlangt
U bezielt mij Heer, U houdt
Heel mijn leven veilig in Uw sterke hand

U schiep zon en maan en sterrenpracht
Vader, U bent het geheim 
Van het leven, alles toont Uw macht
U bent alles wat mijn hart verlangt
U bezielt mij Heer, U houdt 
Heel mijn leven veilig in Uw sterke hand

Lof, aanbidding, alle dank in mij
Stroomt over uit mijn hart;
U maakt mij blij
Van Uw liefde zal ik blijven zingen,
Ik prijs Uw naam
Lof, aanbidding, alle dank in mij
Stroomt over uit mijn hart;
U maakt mij blij
Van Uw liefde zal ik blijven zingen,
Ik prijs Uw naam

U geeft regen, zon en overvloed
Vader, U bent het geheim

Van het leven,
Dat U bloeien doet
U doorgrondt mij en
U houdt van mij,
Wat een wonder,
Heer, U bent
Heilig, hoogverheven
Maar ook heel dichtbij

Lof, aanbidding, alle dank in mij
Stroomt over uit mijn hart;
U maakt mij blij
Van Uw liefde zal ik blijven zingen,
Ik prijs Uw naam
Lof, aanbidding, alle dank in mij
Stroomt over uit mijn hart;
U maakt mij blij.
Van Uw liefde zal ik blijven zingen,
Ik prijs Uw naam.

Tussenspel

Heilig is de Heer almachtig
Waardig, waardig is Zijn naam
Heilig is de Heer almachtig
Waardig, waardig is Zijn naam
Heilig is de Heer almachtig
Waardig, waardig is Zijn naam
Heilig is de Heer almachtig
Waardig, waardig is Zijn naam

Lof, aanbidding, alle dank in mij
Stroomt over uit mijn hart;
U maakt mij blij
Van Uw liefde zal ik blijven zingen,
Ik prijs Uw naam
Lof, aanbidding, alle dank in mij
Stroomt over uit mijn hart;
U maakt mij blij
Van Uw liefde zal ik blijven zingen,
Ik prijs Uw naam

10. Opwekking 636 – Alleen een God als U

Eer en glorie van de mens
Is niet waar ik naar op zoek ben
Zelfs de machten hier op aard’,
Niets waar mijn hart voor buigt,
Mijn ziel voor juicht
Al mijn trouw en mijn devotie,
Hartsverlangen en emotie,
Zijn alleen bestemd voor Hem
Die voor mij stierf

Alleen een God als U,
U bent ongeëvenaard,
Al mijn lofzang waard
De Koning der koningen, Heer
In aanbidding kniel ik neer,
Geef U alle eer

Alleen een God als U,
U bent ongeëvenaard,
Al mijn lofzang waard
De Koning der koningen, Heer
In aanbidding kniel ik neer,
Geef U alle eer

Alleen aan mijn Maker,
Mijn Redder, mijn Vader,
Verzoener, Beloner,
Verlosser, Vertrooster
Alleen aan een God als U,
Geef ik alle eer

Eer en glorie van de mens
Is niet waar ik naar op zoek ben
Zelfs de machten hier op aard’,
Niets waar mijn hart voor buigt,
Mijn ziel voor juicht
Al mijn trouw en mijn devotie,
Hartsverlangen en emotie,
Zijn alleen bestemd voor Hem
Die voor mij stierf

Alleen een God als U,
U bent ongeëvenaard,

Al mijn lofzang waard
De Koning der koningen, Heer
In aanbidding kniel ik neer,
Geef U alle eer

Alleen een God als U,
U bent ongeëvenaard,
Al mijn lofzang waard
De Koning der koningen, Heer
In aanbidding kniel ik neer,
Geef U alle eer

Alleen aan mijn Maker,
Mijn Redder, mijn Vader,
Verzoener, Beloner,
Verlosser, Vertrooster.
Alleen aan een God als U,
Geef ik alle eer.

Tussenspel

Alleen een God als U,
Alleen een God als U,  x4
Alleen een God als U!
Alleen aan mijn Maker,
Mijn Redder, mijn Vader,
Verzoener, Beloner,
Verlosser, Vertrooster.
Alleen aan een God als U,
Geef ik alle eer.


