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********************************************************************************************************************************* 
 
PRAISE PLUS              
 
Zingen: Heer U bent goed – Opwekking 668 
Zingen: Ik wil juichen – Opwekking 589 
 

- Opening/ gebed 
 

Zingen: Beautiful one – Tim Hughes 
Zingen: Zegen – Opwekking 844 
Zingen: Geen afstand – Eline Bakker 
 

- De spreker aan het woord 
- Thema: Blijf in mijn liefde!  

n.a.v. Johannes 15: 9-17 
 
Zingen: Adem om van U te zingen – Opwekking 734 
Zingen: Houd vol – Opwekking 798 
  

- Collectemogelijkheden: 1e collecte: Diaconie 
                                                  2e collecte: Kerk 
                                                  3e collecte: Eigen Jeugdwerk 
 
Zingen: Geloofd zij de Heer – Opwekking 782 
 

- Zegen 
 
Zingen: Heer U bent goed – Opwekking 668 
 
 
 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
Heer U bent goed 
Heer, U bent goed 
en uw liefde en trouw  
zijn voor eeuwig. 
 
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! 
 
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. 
 
(Refrein) 

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! 
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Beautiful one 
Wonderful, so wonderful 
Is Your unfailing love 
Your cross has spoken mercy over 
me 
No eye has seen no ear has heard 
No heart could fully know 
How glorious, how beautiful You 
are 
 
(refrein) 
Beautiful One I love 
Beautiful One I adore 
Beautiful One, my soul must sing 
 
Powerful, so powerful 
Your glory fills the skies 
Your mighty works displayed for all 
to see 
The beauty of Your majesty 
Awakes my heart to see 
How marvellous how wonderful You 
are 
(refrein) 
 
You opened my eyes  
to Your wonders anew 
You captured my heart  
with this love 
'Cause nothing on earth  
is as beautiful as You (2x) 
(refrein) 
 
Zegen 
De God van Abraham, Isaac en 
Jacob 
De God die eeuwig leeft en 
heersen zal 
Zijn licht omgeeft ons zijn hand 
beschermt ons 
Hij is voor ons onze God is voor 
ons 
 
Ontvang de zegen van de Vader 
Ontvang het leven dat Hij geeft 
Ga in de kracht van Zijn genade 
Ga met de vrede van Zijn Geest 
 
De God van Abraham, Isaac en 
Jacob…… 
 
Ontvang de zegen van de Vader 
Ontvang het leven dat Hij geeft 
Ga in de kracht van Zijn genade 
Ga met de vrede van Zijn geest 
 
Ontvang de zegen…… 
 
Geen afstand 
U bent niet bang voor mijn vragen 
Mijn twijfel schrikt U niet af 
U deinst niet terug  
bij het zien van mijn falen 
Daar in mijn zwakte  
zie ik Uw kracht 
U bent niet verrast als ik struikel 
Niet boos of teleurgesteld 
U tilt mij op  
en U toont mij Uw goedheid 
Daar in Uw armen  
vind ik herstel 
 
(refrein) 
U strekt zich uit naar mij 
Wat ik ook doe of voel 
Er is geen afstand  

tussen U en mij 
Er is geen schaduw van 
omkeer bij U te zien 
Er is geen afstand 
tussen U en mij 
 
U heet mij altijd weer welkom 
U schudt het stof van mij af 
Ik zie compassie  
en trots in Uw ogen 
Ik kom tot leven  
bij het zien van Uw lach 
Niet langer gebukt onder schaamte 
U heeft mij vrijgemaakt 
Nu ga ik staan  
op Uw woord en beloften 
U bent een vader  
die mij nooit verlaat 
(refrein) 
 
Dit is waar ik hoor te zijn 
Ik dicht bij U, U dicht bij mij 
Ik wil nu niets anders meer 
Ik geef mij over (3x) 
Dit is waar ik hoor te zijn 
Ik dicht bij U, U dicht bij mij 
Ik wil nu niets anders meer 
Ik geef mijzelf 
(refrein) 
 
Adem om van U te zingen 
God ik adem om van u te zingen 
Alle dagen zing ik dank op dank 
Groter bent U dan in duizend 
levens 
Een mens bevatten kan 
 
Wat Hij doet gaat elke taal te boven 
Maar erover zwijgen wil ik niet 
Uw rechtvaardigheid wil bezingen 
Uw goedheid in dit lied 
Dit lied 
 
Hij vergeeft, Hij vergeeft 
Veegt weg wat wij verkeerd doen 
In Zijn liefde blijft Hij dichtbij 
Dicht bij al zijn mensen 
Dicht bij alles wat Hij leven gaf 
 
Al wat adem kreeg en 
levenskrachten 
Dankt U dat het U als koning kent 
Laten alle landen van de aarde 
Beseffen wie U bent 
 
En als iemand valt of door het leven 
Kromgebogen wordt dan helpt de 
Heer 
Alle mensen die Hem kennen 
weten: 
God is er altijd weer 
Steeds weer 
 
Wat Hij doet, wat Hij doet 
Toont ons Zijn grote liefde 
Roep Hem, roep maar 
Hij zal er zijn 
Hij geeft antwoord 
Hij beschermt je 
Pak Zijn hand dan val je niet 
 
Van Zijn liefde zal ik blijven zingen 
Alle dagen zing ik Hem mijn dank 
God ik adem om van U te zingen 
Ik zing mijn leven lang 
 

Wat Hij doet, wat Hij doet 
Toont ons Zijn grote liefde 
Roep Hem, roep maar 
Hij zal er zijn 
Hij geeft antwoord 
Hij beschermt je 
Pak Zijn hand dan val je niet 
 
Houd vol 
Wij zijn het volk van God 
Wij zijn als vreemdelingen hier  
met elkaar 
Een leven lang te gast 
Er ligt een hemels vaderland  
voor ons klaar 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 
 
Het is een zegetocht 
Van heiligen en twijfelaars  
bij elkaar 
Maar kijk, wij lopen nog 
Wij lopen wat God heeft beloofd 
achterna 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 
(refrein) 
God is voor ons, God is naast ons 
God is altijd om ons heen 
Laat maar komen wat hierna komt 
Want Hij laat ons nooit alleen 
 
En nu wij zijn omringd 
Door zoveel helden die ons voor 
zijn gegaan 
Nu geven wij niet op 
Het zijn de schouders waarop wij 
mogen staan 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 
(refrein) 
 
Geloofd zij de Heer 
Ik heb U lief, Heer, mijn sterkte, 
Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn 
bevrijder. 
God, mijn steenrots, bij U kan ik 
schuilen. 
Mijn schild, mijn burcht, kracht die 
mij redt. 
Ik roep, ik roep, ik roep, 
ik roep met heel mijn hart. 
 
(Refrein) 
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de 
Heer. 
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de 
Heer. 
Want ik ben van mijn vijanden 
verlost. 
 
U bent het schild, dat mij redt. 
Uw rechterhand is mij tot steun. 
Uw Woord maakt mij sterk, U baant 
de weg 
voor mijn voet, ik wankel niet. 
Ik roep, ik roep, ik roep, 
ik roep met heel mijn hart. 
(Refrein) 
 
In mijn nood riep ik tot de Heer. 
Ik schreeuwde naar God om hulp. 
En Hij hoorde mijn stem, 
mijn roepen bereikte Hem. 


