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U bent welkom 
 
We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. 
We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 
We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. 
En wij prijzen en aanbidden Hem, 
Jezus, onze Heer! 
 
Refrein: 
Heer, U bent welkom, welkom, 
U bent welkom, grote Koning. 
Wij heffen onze handen op 
naar de God van alle eeuwen. 
Heer, U bent welkom, welkom, 
U bent welkom, Zoon van God. 
Wij richten heel ons hart op U; 
U bent welkom in ons midden. 
 
We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. 
We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 
We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. 
En wij prijzen en aanbidden Hem, 
Jezus, onze Heer! 
 
(Refrein 2x) 
 
U bent welkom in ons midden. 

 
Tekst & muziek: Elisa Krijgsman 
© 2000 Unisong Music Publishers t/a Reli Music Productions / Small Stone 
Media 

  

563 
 
opw 

I have a light 
 
I have a light and it always shines. ) 
It shines in the day                     ) 
and it shines in the night.             ) 
When the dark days come             ) 2x 
and the sun isn’t bright,                 ) 
I will be shining, for I have a light.  ) 
 
Refrein: 
Oh, my light is the Lord, 
oh, Jesus by name. 
My light is the Spirit, 
who leads me to change. 
My light is the Father, 
who gave up His own. 
My light is the hope I’ll be with Him 
in a heavenly home. 
 
I have a light and it always shines. ) 
It shines in the day                          ) 
and it shines in the night.          ) 
When the dark days come            ) 2x 
and the sun isn’t bright,                 ) 
I will be shining, for I have a light.   ) 
 
For I have a light. 
For I have a light. 
For I have a light. 
For I have a light.  

 
Tekst & muziek: Don Potter 
© Eagle Star Productions / Unisong Music Publishers / Small Stone Media 

  

1 
 
ET 

Raise A Hallelujah 
 
I raise a hallelujah, in the presence of my enemies 
I raise a hallelujah, louder than the unbelief 
I raise a hallelujah, my weapon is a melody 
I raise a hallelujah, heaven comes to fight for me 
 
I'm gonna sing, in the middle of the storm 
Louder and louder, you're gonna hear my praises roar 
Up from the ashes, hope will arise 
Death is defeated, the King is alive! 
 
I raise a hallelujah, with everything inside of me 
I raise a hallelujah, I will watch the darkness flee 
I raise a hallelujah, in the middle of the mystery 
I raise a hallelujah, fear you lost your hold on me!  

 
Bethel Music, Jonathan David Helser & Melissa Helser 
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opw 

Alles is mogelijk 
 
Almachtig God die mij bevrijdt, 
mijn schuilplaats en mijn toevluchtsoord. 
Geen naam is zoals Jezus' naam, 
geen macht weer staat uw kracht, Heer. 
 
Mijn voeten staan op deze rots; 
daardoor ben ik onwankelbaar. 
Ik vestig al mijn hoop op U, 
mijn Heer en mijn Verlosser. 
 
Uw lof zal op mijn lippen zijn, 
uw Woord staat in mijn hart gegrift 
en ik aanbid U met een nieuw lied; 
ik zal U prijzen, Heer. 
 
U vult mijn leven met geluk, 
ja, ik verheug mij steeds in U 
en ik aanbid U met een nieuw lied; 
ik zal U prijzen, Heer. 
 
Mijn voeten staan op deze rots; 
daardoor ben ik onwankelbaar. 
Ik vestig al mijn hoop op U, 
mijn Heer en mijn Verlosser. 
 
Uw lof zal op mijn lippen zijn, 
uw Woord staat in mijn hart gegrift 
en ik aanbid U met een nieuw lied; 
ik zal U prijzen, Heer. 
 
U vult mijn leven met geluk, 
ja, ik verheug mij steeds in U 
en ik aanbid U met een nieuw lied; 
ik zal U prijzen, Heer. 
 
Al ben ik zwak, U maakt mij sterk. 
Lijk ik arm, door U ben ik rijk, 
want in de kracht van Jezus' naam 
is alles mogelijk! 
 
Refrein: 
Alles is mogelijk, alles is mogelijk, 
alles is mogelijk! 
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Onze Vader 
 
Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, zo ook hier op aard’. 
 
Onze Vader in de hemel, 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
 
Refrein: 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
 
Refrein: 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Amen. Amen.  

 
Tekst & muziek: Marcel Zimmer 
© 1991 Celmar Music 

  

105 
 
tien 

Blessed be Your name 
 
Blessed be Your name 
in the land that is plentiful, 
where Your streams of abundance flow, 
blessed be Your name. 
 
Blessed be Your name 
when I'm found in the desert place, 
though I walk through the wilderness, 
blessed be Your name. 
 
Ev'ry blessing You pour out I'll turn back to praise. 
When the darkness closes in Lord, still I will say: 
 
'Blessed be the name of the Lord,  ) 
blessed be Your name.               ) 
Blessed be the name of the Lord,  ) 2x 
blessed be Your glorious name.'   ) 
 
Blessed be Your name 
when the sun's shining down on me, 
when the world's "all as it should be", 
blessed be Your name. 
 
 
Blessed be Your name 
on the road marked with suffering, 
though there's pain in the offering, 

 
 
 
blessed be Your name. 
 
Ev'ry blessing You pour out I'll turn back to praise. 
When the darkness closes in Lord, still I will say: 
 
(Chorus 2x) 
 
You give and take away,              
You give and take away.              
My heart will choose to say:        
'Lord, blessed be Your name.'        
 
(Chorus 2x)  

 
Tekst & muziek: Matt Redman / Beth Redman 
© 2002 Thankyou Music / Small Stone Media 
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opw 

No longer slaves 
 
You unravel me with a melody. 
You surround me with a song 
of deliverance from my enemies, 
‘till all my fears are gone. 
 
Chorus 1: 
I’m no longer a slave to fear. 
I am a child of God. 
I’m no longer a slave to fear. 
I am a child of God. 
 
From my mother’s womb, 
You have chosen me. 
Love has called my name. 
I’ve been born again, into Your family. 
Your blood flows through my veins. 
 
Chorus 2: 
I’m no longer a slave to fear. 
I am a child of God. 
I’m no longer a slave to fear. 
I am a child of God. 
I’m no longer a slave to fear. 
I am a child of God. 
I’m no longer a slave to fear. 
I am a child of God. 
 
Ooooh, Ooooh, Ooooh, Ooooh. 
 
You split the sea so I could walk right through it. 
My fears were drowned in perfect love. 
You rescued me so I could stand and sing: 
I am a child of God. 
You split the sea so I could walk right through it. 
My fears were drowned in perfect love. 
You rescued me so I could stand and sing: 
I am a child of God. 
I am a child of God. 
I am a child of God. 
 
Ooooh.Ooooh.Ooooh Ooooh. 
 
(Chorus 2) 
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Omdat Hij leeft 
 
Omdat Hij leeft, 
ben ik niet bang voor morgen. 
Omdat Hij leeft, 
mijn angst is weg. 
Omdat ik weet, 
Hij heeft de toekomst. 
En het leven is 
het leven waard 
omdat Hij leeft. 
 
Because He lives, 
I can face tomorrow. 
Because He lives, 
my fear is gone. 
Because I know, 
He holds the future. 
And life is worth the living 
just because He lives.  
 

 
Tekst: Gloria & Bill Gaither, Muziek: Bill Gaither, Ned. tekst: Marian Koning 
© 1971 Gaither Music / Hanna Street / Small Stone Media 
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opw 

What a beautiful name 
 
You were the Word at the beginning, 
one with God the Lord most high. 
Your hidden glory in creation, 
now revealed in You, our Christ. 
 
Chorus 1: 
What a beautiful name it is, 
what a beautiful name it is, 
the name of Jesus Christ, my King. 
What a beautiful name it is, 
nothing compares to this. 
What a beautiful name it is, 
the name of Jesus. 
 
You didn’t want heaven without us. 
So Jesus, You brought heaven down. 
My sin was great, Your love was greater. 
What could separate us now? 
 
Chorus 2: 
What a wonderful name it is, 
what a wonderful name it is, 
the name of Jesus Christ, my King. 
What a wonderful name it is, 
nothing compares to this. 
What a wonderful name it is, 
the name of Jesus. 
What a wonderful name it is, 
the name of Jesus. 
 
Death could not hold You, 
the veil tore before You, 
You silenced the boast of sin and grave. 
The heavens are roaring, 
the praise of Your glory, 
for You are raised to life again. 
 
You have no rival, 
You have no equal. 
Now and forever, God You reign. 

 
 
 
Yours is the Kingdom, 
Yours is the glory. 
Yours is the name above all names. 
 
Chorus 3: 
What a powerful name it is, 
what a powerful name it is, 
the name of Jesus Christ, my King. 
What a powerful name it is, 
nothing can stand against. 
What a powerful name it is, 
the name of Jesus. 
 
(Chorus 1) 
What  beautiful name it is, 
the name of Jesus. 
What  beautiful name it is, 
the name of Jesus.  

 
Tekst & muziek: Benjamin Fielding / Brooke Ligertwood 
© Hillsong Music Publishing (adm. Smallstonemediasongs.com) 
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Jezus, hoop van de volken 
 
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop die God ons geeft. 
Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 
 
U overwon in elke nood, 
U brak de banden 
van de dood. 
 
Refrein: 
U bent de hoop in ons bestaan. 
U bent de rots waarop wij staan. 
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien. 
U won van de dood, droeg onze pijn. 
Nu mogen wij dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof... 
 
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop die God ons geeft. 
Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 
 
U overwon in elke nood, 
U brak de banden 
van de dood. 
 
(Refrein) 
 
Heer, ik geloof, Heer, ik geloof, Heer, ik geloof... 
 
 

 
Tekst & muziek: Brian Doerksen, Ned. tekst: Mireille Schaart 
© 2002 Integrity’s Hosanna! Music / Small Stone Media 
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In U Weet Ik Wie Ik Ben 
 
Wie ben ik dat de hoogste Heer  
mij welkom heet 
Hij vond mij toen ‘k verloren was 
O, Hij houdt van mij 
O, Hij houdt van mij 
 
Wie de Zoon bevrijdt 
Is voor altijd vrij 
'k Ben een kind van God 
Ja Zijn kind 
 
Uw genade heeft mij verlost 
Ik ben vrijgekocht 
‘k was gebonden door zonden 
Maar Jezus stierf voor mij 
Ja, Hij stierf voor mij 
 
Wie de Zoon bevrijdt 
Is voor altijd vrij 
'k Ben een kind van God 
Ja Zijn kind 
In mijn Vaders huis 
Is er plaats voor mij 
'k Ben een kind van God 
Ja Zijn kind 
 
Ik ben gekozen     ) 
Niet verlaten               ) 
In U weet ik wie ik ben   ) 
U bent voor mij               ) 2x 
U bent met mij                ) 
In U weet ik wie ik ben   ) 
 
In U weet ik wie ik ben 
 
Wie de Zoon bevrijdt 
Is voor altijd vrij 
'k Ben een kind van God 
Ja Zijn kind 
In mijn Vaders huis 
Is er plaats voor mij 
'k Ben een kind van God 
Ja Zijn kind 
 

 
Songwriters: Ben Fielding 
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Desert Song 
 
This is my prayer in the desert 
When all that's within me feels dry 
This is my prayer in my hunger and need 
My God is the God who provides 
 
And this is my prayer in the fire 
In weakness or trial or pain 
There is a faith proved 
Of more worth than gold 
So refine me Lord through the flames 
 
I will bring praise 
I will bring praise 
No weapon formed against me shall remain 
I will rejoice 
I will declare 

 
 
 
God is my victory and He is here 
 
And this is my prayer in the battle 
When triumph is still on its way 
I am a conqueror and co-heir with Christ 
So firm on His promise I'll stand 
 
I will bring praise 
I will bring praise 
No weapon formed against me shall remain 
I will rejoice 
I will declare 
God is my victory and He is here 
 
All of my life               ) 
In ev’ry season              )  
You are still God               ) 4x 
I have a reason to sing     ) 
I have a reason to worship  ) 
 
I will bring praise                                    ) 
I will bring praise                                         ) 
No weapon formed against me shall remain ) 2x 
I will rejoice                                               ) 
I will declare                                              ) 
God is my victory and He is here              ) 
 
And this is my prayer in the harvest 
When favor and providence flow 
I know I'm filled to be emptied again 
The seed I've received I will sow  

 
Writers: Brooke Ligertwood 

  

 


