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Opwekking 407 – Hoe groot zijt 
Gij 
O Heer mijn God, wanneer ik in 
verwondering 
de wereld zie, die U hebt 
voortgebracht 
Het sterrenlicht, het rollen van de 
donder 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht 
 
Refrein:  
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn 
God 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn 
God 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij 
 
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een lam 
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou 
dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich 
nam 
 
Refrein:  
 
Als Christus komt met majesteit en 
luister 
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat 
zijn 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem 
buigen  
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt 
Gij 
 
Refrein:  
 

Opwekking kids 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 een 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 gaat altijd met me mee, dus… 
 
Refrein:  
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Opwekking 539 – Kom, nu is de 
tijd   
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 
Kom, nu is de tijd: ontmoet jou God. 
Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 
Kom, zoals je bent en geef je hart. 
Kom. 
 
Eens zal elke tong U belijden als 
Heer, 
Buigt zich elke knie voor U neer. 
Toch heeft U het beste aan Hem 
beloofd 
Die nu in U gelooft. 
 

Opwekking 65 – Looft de Here 
mijn ziel   
 
Looft de Here, mijn ziel 
Looft de Here, mijn ziel 
En alles wat in mij is 
Zijn heilige naam 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderopwekking 459 – De Rivier 
Levend water, verfrissend, vrij 
Het stroomt de berg af tot in de vallei. 
'T Is Gods rivier die je vreugde geeft. 
Hij brengt vernieuwing aan alles wat 
leeft. 
 
Refrein:  
Daar bij de rivier gaan je voeten 
dansen. 
Daar bij de rivier zingt je hart een lied. 
Daar bij de rivier gaan je ogen lachen; 
Kom drink het water, ontvang het om 
niet. 
 
Het bruist van leven in Gods rivier; 
Wie daarvan drinken; verheugen zich 
hier. 
En ben je eens in die stroom geweest, 
Daar blijf je dorstig naar meer van Gods 
Geest. 
 
Refrein:  
 
En op de berg in Gods heerlijkheid, 
Daar zien wij Jezus in majesteit. 
En langs de oevers van Gods rivier 
Daar juichen wij, want zijn liefde is hier. 
 
Refrein:  
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Sela – Jezus’ liefde voor mij 
Dank U mijn Vader voor al uw 
genade, die U liefdevol geeft. 
Genade die heiligt, mijn hart heeft 
gereinigd, door Hem die in mij leeft. 
U heeft mij in liefde aanvaard,  
die mijn hart veranderd heeft.   
U heeft mij rechtvaardig verklaard,  
wat mij rust en vrede geeft. 
  
Refrein:  
Al wat ik ben,  
dank ik aan Hem:  
aan Jezus’ liefde voor mij.   
Zolang ik besta,   
volg ik Hem na;  
krijgt Hij gestalte in mij. 
  
Laat mij verder groeien, laat 
vruchten opbloeien van uw heilige 
Geest.   
Maak mij overvloedig, standvastig 
en moedig, geef mij wat nog 
ontbreekt. 
Heer, werk met genade in mij: 
dat mijn hart U niet bedroeft. 
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: 
uw genade is mij genoeg. 
  
Refrein:  
 
Niets houdt mij tegen mij over te 
geven, aan U: Jezus alleen.   
U leidt mij door diepten; met 
krachtige liefde draagt U, mij 
erdoorheen.   
U heeft mij de liefde verklaard, 
die mijn hart veroverd heeft. 

U bent mijn bewondering waard:  
U bent alles waar ik voor leef! 
 
Refrein:  
 
Opwekking 733 – Tienduizend 
redenen 
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,  
prijst nu Zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 
verheerlijkt 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: 


