


Hoe machtig is uw Naam



Heer, onze Heer, 

hoe machtig is Uw Naam 

Overal op aarde.

Heer, onze Heer, 

hoe machtig is Uw Naam

Overal op aarde.



Heer, onze Heer, 

hoe machtig is Uw Naam 

Overal op aarde.

Heer, onze Heer, 

hoe machtig is Uw Naam

Overal op aarde.



Zie ik de hemel, 
het werk van uw vingers,

De maan en de sterren 
door U aangebracht.

Wat is de mens 
dat U aan hem denkt,
Het mensenkind dat U 

voor hem zorgt.



Heer, onze Heer, 

hoe machtig is uw Naam  

Overal op aarde. 

Heer, onze Heer, 

hoe machtig is uw Naam  

Overal op aarde.



U heeft de mens 

bijna goddelijk gemaakt,

Omkranst hem met 

glorierijke pracht. 

Het werk van uw handen 

aan hem toevertrouwd, 

alles aan zijn voeten neergelegd.



Heer, onze Heer, 

hoe machtig is uw Naam  

Overal op aarde. 

Heer, onze Heer, 

hoe machtig is uw Naam 

Overal op aarde. 





Breng ons samen



U roept ons samen 

als kerk van de Heer, 

verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:

waar Jezus woont 

voelt de liefde zich thuis!



Jaag naar de liefde, 
de vrucht van de Geest 

die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven 

die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, 

verbindt en aanvaardt.



Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.



U roept ons samen voor Woord & gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, 
verzoening en recht;

gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood 

en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en 

van Christus te zijn.



Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.



Wij belijden één geloof en één Heer;

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.

Heer, geef vrede die ons samenbindt.

Vader, maak ons één!



Wij belijden één geloof en één Heer;

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.

Heer, geef vrede die ons samenbindt.

Vader, maak ons één!



Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.



Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.





U maakt ons één



U maakt ons een 

U bracht ons te samen 

wij eren en aanbidden U. 

U maakt ons een 

U bracht ons te samen 

wij eren en aanbidden U. 



Wordt Uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam. 

Iedereen zal deel zijn 
van Uw gezin. 

Wordt Uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam. 

Iedereen zal deel zijn 
van Uw gezin. 



U maakt ons een 

U bracht ons te samen 

wij eren en aanbidden U. 

U maakt ons een 

U bracht ons te samen 

wij eren en aanbidden U. 



Wordt Uw wil gedaan, 

dan bindt het ons saam. 

Iedereen zal deel zijn van uw gezin. 

Wordt Uw wil gedaan, 

dan bindt het ons saam. 

Iedereen zal deel zijn van uw gezin. 



Wordt Uw wil gedaan, 

dan bindt het ons saam. 

Iedereen zal deel zijn van uw gezin. 

Wordt Uw wil gedaan, 

dan bindt het ons saam. 

Iedereen zal deel zijn van uw gezin. 





Mijn toevlucht (Psalm 91)



De Heer is je schild en bevrijder,

De redder die niet van je wijkt.

Onder zijn vleugels ben je veilig.

Zijn wieken beschermen.

Zijn trouw is een veilig schild.



In Gods nabijheid is geen angst meer

Voor de plaag van de dag.

Jou zal niets overkomen;

Open je ogen 

En zie dat het kwaad vergaat.



Wie in de schuilplaats 

van de Allerhoogste woont

En overnacht in zijn schaduw,

Zegt tegen de Heer: 

Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! 

Ik vertrouw op U.

Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! 

Ik vertrouw op U.



Als je mag wonen bij de Hoogste

Ben je veilig voor het kwaad.

Engelen zullen je dragen.

Je zult je niet stoten,

maar vertrapt de tegenstand.



Wie in de schuilplaats 
van de Allerhoogste woont

En overnacht in zijn schaduw,
Zegt tegen de Heer: 

Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! 
Ik vertrouw op U.

Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! 
Ik vertrouw op U.



Ik bevrijd wie mij liefheeft 

En bescherm wie mij kent.

Roep je mij aan, ik geef antwoord.

In de nood ben ik bij je 

en bevrijd je van angst.

Ik zal roem en overvloed geven.

Ik zal je redding zijn.

Ik zal je redding zijn.



Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! 

Ik vertrouw op U.

Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! 

Ik vertrouw op U.

Ik vertrouw op U.





De Heer is mijn Herder



De Heer is mijn Herder,

het ontbreekt mij aan niets.

Hij omringt mij met zijn liefde.

De Heer is mijn Herder,

het ontbreekt mij aan niets.

Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.



Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; 
Hij de mijne.

Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij 
veilig thuis.

Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; 
heeft mij teder verbonden.

Er is geen betere plek dan bij Hem te 
zijn.



De Heer is mijn Herder,

het ontbreekt mij aan niets.

Hij omringt mij met zijn liefde.

De Heer is mijn Herder,

het ontbreekt mij aan niets.

Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.



Hij gaat mij voor; 

ik volg zijn spoor; Hij zal leiden.

Als ik val, geeft Hij mij kracht 

om weer op te staan.

Mijn Herder beschermt heel mijn leven 
door het zijne te geven.

Er is geen betere plek 

dan bij Hem te zijn.



Al gaat mijn weg door een donker dal;

ik weet dat Hij mij brengen zal 

naar een plaats

waar ik eeuwig thuis zal zijn.



Al gaat mijn weg door een donker dal;

ik weet dat Hij mij brengen zal 

naar een plaats

waar ik eeuwig thuis zal zijn.





Oceans



You call me out upon the waters

The great unknown where feet may fail

And there I find You in the mystery

In oceans deep

My faith will stand



And I will call upon Your name

And keep my eyes above the waves

When oceans rise

My soul will rest in Your embrace

For I am Yours and You are mine



Your grace abounds in deepest waters

Your sovereign hand

Will be my guide

Where feet may fail 

and fear surrounds me

You've never failed 

and You won't start now



So I will call upon Your name

And keep my eyes above the waves

When oceans rise

My soul will rest in Your embrace

For I am Yours and You are mine



Spirit lead me

where my trust is without borders

Let me walk upon the waters

Wherever You would call me

Take me deeper 

than my feet could ever wander

And my faith will be made stronger

In the presence of my Savior



Spirit lead me 

where my trust is without borders

Let me walk upon the waters

Wherever You would call me

Take me deeper 

than my feet could ever wander

And my faith will be made stronger

In the presence of my Savior



(Yeah)

(Oh Jesus yeah, my God)

I will call upon Your Name

Keep my eyes above the waves

My soul will rest in Your embrace

I am Yours and You are mine





Groot is Uw trouw, o Heer



Groot is Uw trouw, o Heer, 

mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

Die Gij steeds waart, 

dat bewijst Gij ook nu



Gij geeft ons vrede, 

vergeving van zonden,

En Uw nabijheid, 

die sterkt en die leidt:

Kracht voor vandaag, 

blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid



Groot is Uw trouw, o Heer, 

Groot is Uw trouw, o Heer,

Iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is Uw trouw, o Heer, 

aan mij betoond.



Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar

Zon maan en sterren in hemelse baan

Tonen zo duid'lijk Uw Godd'lijke
wijsheid,

Uw grote trouw die zal blijven bestaan



Groot is Uw trouw, o Heer, 

Groot is Uw trouw, o Heer,

Iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is Uw trouw, o Heer, 

aan mij betoond



*Dames*

Groot is Uw trouw ied're morgen opnieuw

Groot is Uw trouw, U blijft altijd dezelfde

Groot is Uw trouw die zal blijven bestaan

Groot is Uw trouw tot in eeuwigheid 



*Heren*

Groot is Uw trouw ied're morgen opnieuw

Groot is Uw trouw, U blijft altijd dezelfde

Groot is Uw trouw die zal blijven bestaan

Groot is Uw trouw tot in eeuwigheid 



Groot is Uw trouw, o Heer, 

Groot is Uw trouw, o Heer,

Iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is Uw trouw, o Heer, 

aan mij betoond.





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.



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.



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.



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.





O Praise the Name



I cast my mind to Calvary 

Where Jesus bled and died for me. 

I see His wounds,His hands, His feet. 

My Saviour on that cursed tree



His body bound and drenched in tears 

They laid Him down in Joseph's tomb.

The entrance sealed by heavy stone

Messiah still and all alone



O praise the name of the Lord our God

O praise His name forever more

For endless days we will sing Your praise

Oh Lord, oh Lord our God



And then on the third at break of dawn, 

The Son of heaven rose again. 

O trampled death where is your sting?

The angels roar for Christ the King



O praise the name of the Lord our God
O praise His name forever more

For endless days we will sing Your praise
Oh Lord, oh Lord our God

O praise the name of the Lord our God
O praise His name forever more

For endless days we will sing Your praise
Oh Lord, oh Lord our God



He shall return in robes of white, 

The blazing Son shall pierce the night. 

And I will rise among the saints,

My gaze transfixed on Jesus' face



O praise the name of the Lord our God
O praise His name forever more

For endless days we will sing Your praise
Oh Lord, oh Lord our God

O praise the name of the Lord our God
O praise His name forever more

For endless days we will sing Your praise
Oh Lord, oh Lord our God





Zegekroon



U zult altijd voor ons strijden;

U hebt steeds uw trouw getoond.

Deze waarheid is mijn blijdschap;

Heer, U draagt de zegekroon,

U, mijn helper en beschermer,

U, mijn redder en mijn vriend.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.



Waar uw grootheid wordt bezongen,

wil ik knielen voor uw troon.

Waar U bent, verstilt de onrust,

want U draagt de zegekroon.

Vul dit huis nu met uw glorie,

vul ons hart met heilig vuur.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.



Halleluja! Jezus overwon. Jezus 
overwon.

Halleluja! Prijs Hem, die de wereld 
overwon



U zult altijd voor ons pleiten;

U zocht door tot U ons vond.

En geen macht kan U bestrijden,

want U draagt de zegekroon. 

U bent Jezus, de Messias,

die de wereld redding biedt.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.



Halleluja! Jezus overwon. Jezus 
overwon.

Halleluja! Prijs Hem,

die de wereld overwon



Elke muur wordt neergehaald,

ieder bolwerk afgebroken.

U draagt de zegekroon;

U overwon, U overwon!



Aan het kruis leek U verslagen,

maar U hebt de dood onttroond;

zelfs het graf kon U niet houden, 

want U draagt de zegekroon.

U draagt de zegekroon, halleluja!!!



Halleluja! Jezus overwon. 

Jezus overwon.

Halleluja! Prijs Hem, 

die de wereld overwon



Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.

U draagt de zegekroon;
U overwon, U overwon!

Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.

U draagt de zegekroon;
U overwon, U overwon!





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, 

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.



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! 





Geef ons vrede



Hoeveel mijlen nog te reizen?

Welke wegen nog te gaan? 

Welke ster zal ons wijzen 

Naar dat land waar geen grenzen 
bestaan?



't Is de droom van alle eeuwen:

de aarde nieuw, de mensen vrij, 

Maar geen huilen of schreeuwen 

bracht die wereld een stap dichterbij.



Geef ons vrede 

Schijn in de donkere nacht.

Geef ons vrede

Waarop de schepping wacht.



'k Zie Uw rijk in al die dromen. (Mannen)

'k Zie Uw licht in elke traan     (vrouwen)

En ik bid: Uw rijk kome;           (samen)

dat op aarde Uw wil wordt gedaan. 



Geef ons vrede.

Schijn in de donkere nacht.

Geef ons vrede

Waarop de schepping wacht.



Dona nobis pacem.

Dona, Dona, nobis Pacem

Dona nobis pacem.

Dona, Dona, nobis Pacem





Gods Zegen 

en wel thuis!


