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********************************************************************************************************************************* 
 
PRAISE PLUS 
 
Zingen: Opwekking 668: Heer u bent goed 
Zingen: Opwekking 456: Niet de macht van wapenen 
 

- Opening/ gebed 
 
Zingen: Kinderopwekking 86: Ik ben veilig in Jezus’ armen 
Zingen: Opwekking 638: Prijs Adonai 
Zingen: How great is our God – Chris Tomlin 
 

- Bijbellezing: Psalm 131 
- Verkondiging met als thema: ‘’RUST!’’ 

 
Zingen: Opwekking 695: Stil 
Zingen: Onze schuilplaats is God – Mozaïek 
 

- Collectemogelijkheden:  1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Kerk 
3e collecte: Eigen Jeugdwerk 

Zingen: Opwekking 685: Hosanna 
 

- Zegen 
 
Zingen: Opwekking 668: Heer, U bent goed 
 
********************************************************************************************************* 
OPWEKKING 668 
Heer, U bent goed, En uw 
liefde en trouw zijn voor 
eeuwig.    2x 
 
Door heel de wereld en in elke 
taal, 
Door alle eeuwen heen klinkt 
overal: 
 
Wij prijzen U, halleluja, 
halleluja. 
Wij prijzen U om wie U bent! 
Wij prijzen U, halleluja, 
halleluja. 
Wij prijzen U om wie U bent! 
U bent goed! 
 
U bent goed voor altijd, 
Voor altijd bent U goed 
U bent goed voor altijd, 
Voor altijd bent U goed 
 
Om wie U bent, 
Om wie U bent! 
U bent goed! 

OPWEKKING 456 
Refrein:  
Niet de macht van wapenen, 
Niet het werk van 
mensenhanden: 
Onze kracht is de naam van de 
Heer. 
Niet de macht van wapenen, 
Niet het werk van 
mensenhanden: 
Onze kracht is de naam van de 
Heer. 
 
Door de naam van Jezus 
Worden wij gered; 
Hij hoort uit de hemel, 
Antwoordt elk gebed. 
 
Refrein 
 
Door het bloed van Jezus 
Wast de Heer ons schoon. 
Hef nu zijn banier op; 
Juichend voor Gods troon! 
Refrein 
 

KINDEROPWEKKING 86 
Ik ben veilig in Jezus armen 
Veilig ben ik bij hem 
Ik ben veilig in Jezus armen 
Er is nergens een plek 
Waar ik zo veilig ben ben ik 
soms eenzaam en heb ik 
verdriet 
Is het soms net alsof niemand 
me ziet 
Net of er niemand meer is die 
me mist 
Dan mag ik weten dat Jezus er 
is 
 
Ik ben veilig in Jezus armen 
Veilig ben ik bij hem 
Ik ben veilig in Jezus armen 
Er is nergens een plek 
Waar ik zo veilig ben als ik 
andere soms word gepest 
Zeggen ze nee jij hoort niet bij 
de rest 
Dan ben ik blij dat ik Jezus ken 
Hij is mijn vriend en ik hoor bij 
hem 
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Ik ben veilig in Jezus armen 
Veilig ben ik bij hem 
Ik ben veilig in Jezus armen 
Er is nergens een plek 
Waar ik zo veilig ben Jij bent 
veilig in Jezus armen 
Veilig ben jij bij hem 
Jij bent veilig in Jezus armen 
Er is nergens een plek 
Waar jij zo veilig bent... 
 
OPWEKKING 638 
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 ze ondergaat. 
Prijs Adonai, 
alle naties van de aard’ 
alle heiligen; aanbid Hem. 
 
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 
 
Refrein: 
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 
Beginning and the end 
 
The Godhead Three in One 
Father, Spirit and Son 
The Lion and the Lamb 
The Lion and the Lamb 
 
Refrein  
 
Name above all names 
Worthy of all praise 
My heart will sing 
How great is our God 
 
Name above all names 
You are worthy of all praise 2x 
 
Refrein 3x 

 
OPWEKKING 695 
Refrein: 
Verberg mij nu 
Onder uw vleugels Heer 
Houd mij vast 
In Uw sterke hand 
 
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 
 
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 
 
Tot aan de dag dat U bij ons 
komt wonen. En alle tranen 
voor altijd zal drogen 

is het Uw Geest die ons helpt te 
geloven: Een machtige rots, 
onze schuilplaats is God 
 
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 
 
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 
Tot aan de dag dat U bij ons 
komt wonen 
En alle tranen voor altijd zal 
drogen 
Is het Uw Geest die ons helpt 
te geloven: 
Een machtige rots, onze 
schuilplaats is God 
 
OPWEKKING 685 
Met ons lied, Heer, 
Roept ons hart uit naar U, naar 
U alleen, Vol verwachting, vol 
verlangen naar U.U maakt ons 
één. 
 
Als wij u zien, Heer, 
Geeft U kracht om op te staan. 
Wij mogen vrij van angst en 
schaamte 
In uw huis binnengaan. 
 
Hosanna, hosanna. 
U bent de God van redding. 
U zij de eer, aanbidding. 
 
Hosanna, hosanna. 
Kom met uw Geest, vernieuw 
ons. Verheerlijk uw naam, Heer 
Jezus. 
 
Met ons lied, Heer, 
Keert ons hart zich naar U, 
naar U alleen. 
U maakt harten die gebroken 
zijn heel. 
U maakt ze één. 
 
Als wij u zien, Heer, 
Geeft U kracht om op te staan. 
Wij mogen vrij van angst en 
schaamte 
In uw huis binnengaan. 
 
Hosanna, hosanna. 
Hosanna, hosanna. 
 
 


