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********************************************************************************************************************************* 
 
PRAISE PLUS 
 
Zingen: Alle glorie, Reyer 
Zingen: Een Hemels vuur, Mozaiek 

- Kindermoment 
Kinderlied: Bewaar je oog 
 

- Opening/ gebed 
 

Zingen: Opwekking 715 Wat hou ik van uw huis 
Zingen: Opwekking 810 Smaak van redding 
Zingen: Opwekking 616 Draw me close to you 
 

- Bijbellezing: zie beamer 
- Verkondiging met als thema: Vertrouw je Mij? 

 
Zingen: Opwekking 648 Levende offers 
 

- Collectemogelijkheden: 1e collecte:  Ned. Bijbelgenootschap 
                                                  2e collecte: Kerk 
                                                  3e collecte: Eigen Jeugdwerk 
Zingen: Opwekking 334 Heer uw licht en uw liefde schijnen 
 

- Zegen 
 
Zingen: Een Hemels vuur, Mozaiek 
 
 
********************************************************************************************************* 
Alle glorie 
Er is maar een God die zijn troon 
verliet 
Die uit liefde voor zijn schepping 
stierf 
Hij is de eerste en de laatste 
Er is maar een mens die zonder 
zonde was 
Die door te sterven ons het leven 
gaf 
Hij is de eerste en de laatste 
 
Hij heeft de sleutels van de dood 
Van de vijand afgenomen 
En Hij leeft voor eeuwig 
 
Wie heeft de overwinning behaald? 
Wie heeft voor onze vrijheid 
betaald? 
Uw kerk zingt: Jezus U verdient alle 
glorie! 
 
Er is maar een naam die eeuwig 
redding biedt 
Die wij voor altijd verhogen in ons 

lied 
De naam van Jezus, niemand 
anders 
 
Hij heeft de sleutels van de dood 
Van de vijand afgenomen 
En Hij leeft voor eeuwig 
 
Wie heeft de overwinning behaald? 
Wie heeft voor onze vrijheid 
betaald? 
Uw kerk zingt: Jezus U verdient alle 
glorie! 
 
Voor wie buigt heel de hemel zich 
neer? 
Voor wie weerklinkt de eeuwige 
eer? 
Uw kerk zingt: Jezus, U verdient 
alle glorie! 
 
Jezus, U verdient                ) 
Jezus, U verdient                ) 
U alleen verdient alle glorie ) 4x 

U heeft de overwinning behaald…. 
 
Een Hemels vuur 
Doe wat U altijd heeft gedaan: 
toon Uw kracht 
Vernieuw ons, vul ons, vuur ons 
aan, 
deze dag 
 
‘t Is noodzaak - 
herstel ons zwakke land. 
Een doorbraak, 
van U verandert dat. 
 
Refrein: 
Een hemels vuur, 
dwars door elke aardse muur. 
Zet de wereld naar uw hand, 
zoals in de hemel    
 
Uw woorden brengen leven voort.  
Spreek opnieuw 
Tot al wat leeft ze heeft gehoord. 
En wordt vernieuwd 



 

‘t Is noodzaak -  
herstel ons zwakke land. 
(Alleen) een doorbraak, 
van U verandert dat 
 
Refrein 2x 
Bridge: 
U hield ons staande.  
 2x 
Doe het opnieuw, 
doe het opnieuw Heer. 
U gaf genade. 
Geef het opnieuw, 
geef het opnieuw Heer. 
Refrein 2x 
 
Kinderlied 
Bewaar je oog, bewaar je oog, voor wat je ziet 
2x 
Er is een Vriend die op je let 
En die luistert naar ’t gebed 
Bewaar je oog, bewaar je oog, voor wat je ziet 
 
Bewaar je oor, bewaar je oor, voor wat je hoort 
Er is een Vriend die op je let 
En die luistert naar ’t gebed 
bewaar je oor, bewaar je oor, voor wat je hoort 
2x 
 
Bewaar je hand, bewaar je hand, voor wat je 
doet 2x 
Er is een Vriend die op je let 
En die luistert naar ’t gebed 
Bewaar je hand, bewaar je hand, voor wat je 
doet 
 
Bewaar je voet, bewaar je voet, voor waar je 
gaat 2x 
Er is een Vriend die op je let 
En die luistert naar ’t gebed 
Bewaar je voet, bewaar je voet, voor waar je 
gaat 
 
Bewaar je oog, je oor, je mond, je hand, je voet 
2x 
Er is een Vriend die op je let 
En die luistert naar ’t gebed 
Bewaar je oog, je oor, je mond, je hand, je voet 
 
Opwekking 714 
Wat hou ik van uw huis, 
HEER van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
De binnenpleinen van de HEER. 
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, 
Zo'n blijvende schreeuw om de 
levende God. 
 
Een vogel is er thuis, 
HEER van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
Bij u onder de pannen, God. 
Wonen bij u is een zegen, 
Zo'n blijvende kans om te zingen 
voor u. 
 
Gelukkig wie naar u 
Vol van verlangen op weg zijn, 
Zelfs in het dorre bomendal 
Zien zij een bron en regenval, 
Gaan ze van zegen tot zegen, 
Naar God die verschijnt in zijn 
heilige stad. 
 
Ach hoor en kijk naar mij, 
HEER van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dichtbij u 
Dan duizend dagen zonder u. 
Liever bij u aan de drempel 
Dan binnen te zijn in een duistere 
tent. 
 
De HEER beveiligt ons, Eer en 
geluk zal hij geven, 

Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd. 
Aan mensen, eerlijk onderweg. 
HEER van de hemelse legers, 
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op 
u. 
Wat hou ik van uw huis. 
 
Opwekking 810 
Onze God roept ons aan tafel 
Om te vieren, te gedenken, 
Om te proeven van Zijn goedheid, 
Wat de smaak van redding is. 
Onze God is onze Gastheer. 
Hij heet al Zijn kinderen welkom, 
Om te proeven van genade, 
Hij die Zelf de maaltijd is. 
 
Wij breken nu het brood, we 
drinken van de wijn, 
Totdat de dag er is dat we bij Hem 
zijn. 
Wij leven door Zijn dood, genezen 
door Zijn pijn, 
Verlangend naar de dag dat we bij 
Hem zijn. 
 
Samen denken aan Zijn sterven 
Samen delen in Zijn lijden. 
Opdat wij nooit zullen vergeten, 
Wat de prijs van vrijheid is. 
 
Wij breken nu het brood….. 
 
Verlangend naar de dag dat we bij 
Hem zijn. 
 
Wij breken nu het brood….. 
 
Tot aan de dag dat U weer komt 
Zullen wij gedenken 
Zullen wij U danken, Jezus 
 
Tot aan de dag…. 
 
Samen denken aan Zijn sterven. 
Samen delen in Zijn lijden. 
Opdat wij nooit zullen vergeten, 
Wat de prijs van vrijheid is. 
 
Draw me close 
Draw me close to you 
Never let me go 
I lay it all down again 
To hear you say that I'm your friend 
You are my desire 
No one else will do 
'Cause nothing else can take your 
place 
To feel the warmth of your embrace 
Help me find the way 
Bring me back to you 
 
You're all I want 
You're all I've ever needed 
You're all I want 
Help me know you are near 
 
Draw me close to you, Never let me 
go….. 
 
You're all I want….. 
 
Opwekking 648 
U roept ons, Vader, 
Om als dank voor uw liefde 
U te aanbidden Heer. 

Wij willen komen 
In uw nabijheid 
En buigen voor U neer. 
 
Vernieuw ons denken nu, 
Open ons hart, 
Help ons uw stem te verstaan. 
U gaf uw leven, Heer; 
Dankzij uw dood 
Mogen wij voor U staan. 
 
Hier zijn wij, als levend offer, Heer, 
Heilig en aangenaam voor U. 
Hier zijn wij, 
Wij leggen voor uw troon neer, 
Al onze dromen en ons nu; 
Wij eren U. 
 
U roept ons, Vader, 
Om als dank voor uw liefde 
U te aanbidden Heer. 
Wij willen komen 
In uw nabijheid 
En buigen voor U neer. 
 
Vernieuw ons denken nu…. 
 
Wij knielen neer bij het kruis, 
Zien uw lijden heel dichtbij. 
U wilde sterven voor ons; 
Ons leven geven wij. 
Wij eren U... 
 
Opwekking 334 
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. 
 
Refrein: 
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. 
 
Refrein. 
 
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. 
 
Refrein 
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