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PSALM 97: 1-6 

  Groot Koning is de Heer. 

  Volken, bewijst Hem eer, 

  breek uit in jubel, aarde, 

  nu Hij de macht aanvaardde. 

  De landen wijd en zijd 

  zijn in zijn naam verblijd. 

  Op recht en op gericht 

  heeft Hij zijn troon gesticht. 

  in de verborgenheid. 

 

  Gods heil, Gods glorie staat 

  licht als de dageraad 

  reeds voor het oog te gloren 

  van wie Hem toebehoren. 

  Een vreugde van de Heer 

  stroomt in hun harten neer. 

  Gij die rechtvaardig zijt, 

  weest in de Heer verblijd. 

  Zijn naam zij lof en eer! 

 

 

 

 

 

 



Blad 2 

 

HEMELHOOG 629 / LIED 226 

 

  Heer ik kom tot U,  

  neem mijn hart verander mij. 

  als ik u ontmoet vind ik rust bij U. 

  Want, Heer ik heb ontdekt dat, 

  als ik aan uw voeten ben 

  trots en twijfel wijken 

  voor de kracht van uw liefde. 

 

Refrein: 

  Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 

  Houd mij vast heel dicht bij uw hart. 

  Ik voel uw kracht en stijg op als een arend 

  Dan zweef ik op de wind,  

  gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde. 
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  Heer kom dichterbij, 

  dan kan ik uw schoonheid zien 

  en uw liefde voelen, diep in mij. 

  En Heer , leer mij uw wil 

  zodat ik U steeds dienen kan 

  en elke dag mag leven 

  door de kracht van uw liefde. 

  Refrein 

 

  Dan zweef ik op de wind, 

  gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde. 



Blad 3 

 

Hemelhoog 111: Wees standvastig, onwankelbaar 
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Wees standvastig, onwankelbaar, 

steeds overvloedig, steeds overvloedig 

in het werk van de Heer. 

Wees standvastig, onwankelbaar, 

steeds overvloedig, steeds overvloedig 

in het werk van de Heer. 

Want je weet, dat je arbeid 

niet te vergeefs is in de Heer. 

Wees standvastig, onwankelbaar, 

steeds overvloedig, steeds overvloedig 

in het werk van de Heer! 

 

 

 

 

 

Amazing grace luisteren en zien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Blad 4 

 

 

GEZANG 444: 1-3 
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  Grote God, wij loven U, 

  Heer, o sterkste aller sterken! 

  Heel de wereld buigt voor U 

  en bewondert Uwe werken. 

  Die Gij waart te allen tijd, 

  blijft Gij ook in eeuwigheid. 
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  Heer, ontferm U over ons, 

  open uwe Vaderarmen, 

  stort uw zegen over ons, 

  neem ons op in uw erbarmen. 

  Eeuwig blijft uw trouw bestaan 

  laat ons niet verloren gaan. 


