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Wij mogen zingen van grote dingen...  

Deze titel komt bij veel van jullie gelijk met een melodie in je hoofd binnen denk ik. 
Een regel uit het lied “‘Geest van Hierboven, leer ons geloven. Hopen, liefhebben, door 

Uw kracht. Hemelse Vrede, deel U nu mede. Aan een wereld die U verwacht...” 

Dat we met elkaar mogen toewerken naar een mooi gospelconcert is iets waar we heel dankbaar 
voor zijn. Voor het eerst (of alweer) doe je mee met een Praise United! Van harte welkom! Erg leuk 
dat je dit met ons wil gaan meebeleven. We hopen dat je je thuis zult voelen tijdens de 
oefenavonden en heerlijk zult zingen! 

Henk en ik zijn sinds begin 2010 bezig met Praise United en inmiddels hebben we al verschillende 
PU-koren mogen begeleiden. Wat was het steeds weer een genot om in een korte tijd een groep te 
vormen en een concert te brengen met elkaar! Elke keer is anders. Het verveelt ons nooit. 
Meerstemmig zingen van heel verschillende nummers is prachtig. Eenheid beleven in ons geloof is 
mooi en inspirerend. Elkaars geloof opbouwen en iedereen een warm en positief plekje bieden deze 
maand is heel waardevol. We hopen dat iedereen daar een bijdrage aan zal leveren! Dan kan het 
feest niet stuk.  
 
Een ding staat vast! 
Of je nu ‘erg gelovig’ bent of nog zoekend... Je mag komen en hier zijn zoals je bent. Je hoeft niets! 
Waar wij met elkaar zingen over en voor de Here Jezus Christus gebeuren altijd mooie dingen!  We 
zien uit naar de eerste repetitie en alle wat daarna komen gaat. 
Tot snel! 

Thema van het concert
Ons thema dit concert is ‘Vier het Leven’. We willen met elkaar en ons publiek een groot feest gaan 
geven ter ere van de opstanding van de Here Jezus en wat dat ook voor ons leven betekenen mag. 
De dood is overwonnen, lijden heeft niet het laatste woord, De morgen zal aanbreken. Soms zien we 
er al iets van, midden in de situaties van vandaag.  

Iemand heeft eens gezegd: “Geloven is vandaag dansen op de muziek van morgen.” Dat vind ik een 
prachtige uitspraak. En dat is ook precies wat we gaan doen met elkaar!  

Hieronder volgen de eerste teksten van nummers die we willen instuderen de komende weken. Er 
komen ook later in het proces nog liedjes bij wellicht (en er zullen ook liedjes afvallen...). We laten 
ons namelijk graag inspireren door jullie en wat er de komende weken zal ontstaan. Klik op de link 
voor een YOUTUBE voorbeeld. Van elke repetitie worden opnames beschikbaar gemaakt zodat je je 
eigen partij kunt oefenen thuis!  

Martin Brand  
& Henk Doest  
www.martinbrand.nu 
www.henkdoest.org 
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My lighthouse  
luistervoorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=JPtIv2lnkTY 
 
In my wrestling and in my doubts 
In my failures You won't walk out 
Your great love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea 
You are the peace in my troubled sea 

In the silence, You won't let go 
In my questions, Your truth will hold 
Your great love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea 
You are the peace in my troubled sea 

My Lighthouse, my lighthouse 
Shining in the darkness, I will follow You 
My Lighthouse, my Lighthouse 
I will trust the promise,  
You will carry me safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore 

I won't fear what tomorrow brings 
With each morning I'll rise and sing 
My God's love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea 
You are the peace in my troubled sea 

Fire before us, You're the brightest 
You will lead us through the storms 

My Lighthouse, my lighthouse 
Shining in the darkness, I will follow You 
My Lighthouse, my Lighthouse 
I will trust the promise,  
You will carry me safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore 
My Lighthouse, my lighthouse 
Shining in the darkness, I will follow You 
My Lighthouse, my Lighthouse 
I will trust the promise,  
You will carry me safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore 
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Hij leeft voor eeuwig, amen (opw. 690) 
luistervoorbeeld: http://www.youtube.com/watch?v=azR2Um_8FME 
 
(v) 
Zing het overal 
een lied van overwinning. 
De God van onze redding 
kocht ons vrij! 

(m) 
Dood waar is je macht? 
Nu is de vloek verbroken, 
het lege graf staat open. 
Kom en zie! 

Jezus leeft Hij leeft, Hij leeft, halleluja!  
bes 
F    
D  
 
Hij leeft, eer en glorie aan het Lam. 
bes                     c# C C     BES-- 

Hij leeft, Hij leeft, Hij leeft, halleluja! 
Hij leeft voor eeuwig, amen. 

Ik zing met heel mijn hart: 
de Zoon van God almachtig, 
zo heilig en zo krachtig redde mij. 

Nu dreigt de dood niet meer, 
omdat Hij mij bevrijdde. 
Niets kan mij nu nog scheiden 
van mijn Heer. 

Ik leef, ik leef, ik leef, halleluja!  
Ik leef, eer en glorie aan het Lam. 
Ik leef, ik leef, ik leef, halleluja! 
Ik leef voor eeuwig, amen. 
(2x) 

Waardig is het Lam 
waardig onze eer. 
Waardig is de Zoon 
die de dood verslagen heeft. 
Kom en roep het luid 
dans en zing het uit. 
Waardig is de hoogste Koning. 
(6x) 
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Hij leeft, Hij leeft. Hij leeft, halleluja! 
C 
G 
E 

Hij leeft, eer en glorie aan het Lam. 
Hij leeft, Hij leeft, Hij leeft, halleluja! 
Hij leeft voor eeuwig, amen. 
(2x) 

Hij leeft voor eeuwig, amen. 
Hij leeft voor eeuwig, amen.  

Heilige God 
Heilige God 
U die leeft en verhoort 
Wij staan hier vol ontzag voor Uw troon 
En aanbidden U 
En aanbidden u 
Leggen ons leven hier neer voor U 
Wij aanbidden U 

Heilig, Machtig, 
Niemand is als U 
Heilig, Machtig, 
Niemand is als U 

 
Blijf mij nabij 
Luistervoorbeeld:http://www.youtube.com/watch?v=MaachS1l5eQ

 
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt, 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 

U heb ik nodig, Uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

Blijf dicht bij mij 
Heel dicht bij mij 
Blijf mij nabij 
O Jezus. 

Houd, Heer, Uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 
d           d     b    a        f#      g     f#    f#  e        d 
a          a       g   f#       d        d    d     c#  b      a 

 
licht in het duister, wijs de weg omhoog. 
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d      e   f#   a-g f#   e     c#  d    e    e 
a     b    d   d---ed   b     as a     b    c# 

Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij, 
d       d   c#       b      f#  f#   e       e     es   b 
a       a   g        f#     d     d   b        b   a    as  

In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 
b   d      e   d  c#   b        e       d    d-c#-a 
g   a     b    a   g    f#       b      a     a-g    f# 

Blijf dicht bij mij 
b 
g       g    e-f# f# 
d----------------- 

Heel dicht bij mij 
b 
a        g    e-f#  f# 
d-----------    e  d 

Blijf mij nabij 
b 
g      g   f# d 
d      d   c# a 
 
O Jezus. 
g 
e   d---c# a 
b   a---g   f# 

 
I am free  
luistervoorbeeld: http://www.youtube.com/watch?v=4BQCM1qsEe4&feature=related 
Through you the blind will see 
Through you the mute will sing 
Through you the dead will rise 
Through you all hearts will praise 
Through you the darkness flees 
Through you my heart screams 
I am free 
Yes, I am free 
  
I AM FREE TO RUN 
(I AM FREE TO RUN) 
I AM FREE TO DANCE 
(I AM FREE TO DANCE) 
I AM FREE TO LIVE FOR YOU 
(I AM FREE TO LIVE FOR YOU) 
I AM FREE 
(I AM FREE) 
YES I AM FREE 

Through you the kingdom comes 
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T:  B             b     b      c#    b        as 
S   as          as      as     a      as      e 
A    e             e         e      e      b      b 
 
Through you the battle's won  
b             b      b   b   a    a                                   
As             as   as as   e    e                               
e              e     e     e  c#  c# 
  
Through you I'm not afraid 
                 B      b   c#  c# 
                As     as   a     a 
                e       f#   e    e 
  
Through you the price is paid 
C#         c#  es    es     e  e 
A            a    b       b    c#  c# 
E            e    f#      f# as    as 
  
Through you there's victory 
                              E  f# es 
                              c# es  b 
                              As  a  f#   
  

Because of you my heart sings 
I am free 
E   e  e 
C#  b b 
A   as  as 

Votum en Groet     (Sela)
Luistervoorbeeld: http://www.youtube.com/watch?v=hA8D67rynnk 
 
Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer, 
Hij die alles maakte laat niet los wat hij begon 
Genade en vrede van God de vader 
Door Jezus zijn zoon immanuel 
Hij woont met zijn geest in ons. 2x 

Halleluja, hallelujah amen 2x 

Halleluja, hallelujah amen 2x 

Happy Song
http://www.youtube.com/watch?v=I8jRwXWk7fA 

Oh I could sing unending songs 
Of how you saved my soul 
Well I could dance a thousand miles 
Because of your great love. 

My heart is bursting Lord 
To tell of all you've done 
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Of how you changed my life 
And wiped away the past 
I wanna shout it out 
From every roof top sing 
For now I know that God 
Is for me not against me 

Everybody's singing now Cos we're so happy 
Everybody's dancing now Cos we're so happy 
If only we could see your face 
And see you smiling over us 
And unseen angels celebrate 
For joy is in this place!  
 

Holy Spirit have Your Way  (Leeland)  
http://www.youtube.com/watch?v=IR156yJZFUY 
 
Long after the tears fall I'm still your child 
I put down my defenses and lay down my pride 
Love and forgiveness flow in deep and wide 
So I run to you and surrender all! 

As I lay down my life 
And pick up my cross 
What a joy it is to give my life away to you 
All that I need, 
All that I seek 
Is You here with me 
Holy Spirit have Your way in me! 

In times of trouble, though trials may come 
The rock of ages is standing strong 
I'm fighting battles, but the war is won 
So I'll run to you and surrender all 

As I lay down my life 
And pick up my cross 
What a joy it is to give my life away to you 
All that I need, 
All that I seek 
Is You here with me 
Holy Spirit have Your way in me! 

More of You and less of me, God 
More of You and less of me, God 
More of You and less of me, God 
More of You overflowing 

As I lay down my life 
And pick up my cross 
What a joy it is to give my life away to you 
All that I need, 
All that I seek 
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Is You here with me 
Holy Spirit have Your way in me! 
Holy Spirit have Your way in me! 

Geest van Hierboven 
 
Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze Koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

Ga naar de volken  
http://www.youtube.com/watch?v=5Ei-K0MYLnk 
 
(alleen de koortekst) 
Ga naar de volken 
a---------------  a   a-as 
e     e     e      f#  F# e 

Open je hart 
a    a   e  f# 
e    e   e    d 

Geef, Ga, Leef, Daar 
a        as     a     f# 
f#      e       e     f# 

Totdat ik     wederkom, ga 
f#  F#  F#   e    F#   as   a----------    
f#   e   f#    e    e     e     e--------- 

Hij overwon, is opgestaan en 
a     a   a  a  a  a  as  f#   e 
f#  e    e  f#  f# F# e d  c# 
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Hij draagt ons op -     Ja ik ga! 
a     a       a     a        b   bes  b 
f#   e        e    f#       f#  F#  F# 

 
Ga naar de volken 
Open je hart 
Geef, Ga, Leef, Daar 
Totdat ik wederkom, Totdat ik wederkom, Ga 
 
 
Help is on the way  
http://www.youtube.com/watch?v=5Ei-K0MYLnk 

People say that Qme will heal  
But you know, they just don't feel what you feel Times are hard but God is so good 
He's never failed you, and He said He never would 

He sees your tears He fights your fears 

[Chorus:]  
Hold on, help is on the way 
He said he'd never leave you or forsake you Stay strong 
Help is on the way 
He'd said he'd help you 
Just reach out and take his hand 

He knows your heart, He li7s your head 
He's always close enough to hear every word you said When you're weak, He said He's so much 
more 
His arm is long enough to reach you where you are 

He see's your tears He fights your fears 

Hold on, help is on the way 
He said he'd never leave you or forsake you Stay strong 
Help is on the way 
He'd said he'd help you 
Just reach out and take his hand 

Help is on the way 10x 
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I am saved 
luistervoorbeeld: http://www.youtube.com/watch?v=fGk4TtbQzKU
 
You have pardoned my transgressions, 
You have sanctified my soul. 
You have honored my confession, 
by Your blood Lord, I've been made whole. 
 
Lord, You prosper and protect me, 
and Your blessings ever flow.  
You have filled me with Your glory,  
You've made me white as snow 
 
I am saved by Your mercy, 
e  g    g        g    f       e  d  c 
e  e   d         d   d      c   a  g  (*als te laag is op c blijven hangen) 
c  c    b        b    a      g  f  e  

 
I've been transformed by Your love.  
E      g        a        a          a       g    g  
c      e        f         f          f        d    f-e-d-e 
c      c         c        c          c       b   d-c-b-c       
 
You're my glory  

g          c    b  a g  
e          a    g     d 
c          e     d c b 

and the Lifter of my head, 
a        b    c   c   c   g    a  
e        g     g g    g  e    f 
c         d    e  e   e  c    c 
 
Strong Deliverer,  
d           c   b  a  g  
a           a   g   e d   
f            e   d   c b         
 
You'll fight my battles in my stead; 
g        a       b     c     c     c    g     a  
d        g       g     g    g    g     e     f 
b        c       d     e    e   e     c     c  

You will preserve me  by Your mercy,  
d      c     a      g c   c       c    b    b  c   c      
a      g      f     e   g g-as  as  as   as a   a-as   
f      e      d     c   e e-d    f    e     d   e  e-f 

hallelujah, I am saved.  
C    c  c  c    b  b  c 
g    g   a a   g   g  g  
e    e   e e   d   d  f-e-d-e 
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Bridge:  
Through Your blood Lord, I am forgiven,  
and by Your grace, I've been set free. 
 
(modulatie naar as) (pas op woord SAVED doorzetten) 

I am saved  by Your  mercy, 
e  g   as        as    f#      f   es  c# 
e  e   es        es  es      c#  bes as  
c  c    c#-c    c   bes     as   f#   f       

 
I've been transformed by Your love.  
You're my glory  
and the Lifter of my head, 
Strong Deliverer,  
You'll fight my battles in my stead; 
You will preserve me by Your mercy...  (mercy langer rekken – sus 4) (op tel 4) 
 
Hallelujah, hallelujah,  
c#                 C# 
as                 as 
f                    f   

 
hallelujah, hallelujah.  
C#                C# 
bes               a 
f#                 f# 
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)ezus leven van mijn leven 

Jezus, leven van mijn leven  
Jezus dood van mijne dood 
Die voor mij U hebt gegeven,  
in de bangste zielennood 
Opdat ik niet hoop’loos sterve 
maar Uw heerlijkheid zou erven. 

duizend, duizendmaal, o Heer  
zij U daarvoor dank en eer!  
 
Dank, mijn Heiland, voor Uw lijden 
voor Uw bitt’re, bange nood 
voor Uw heilig, biddend strijden,  
voor Uw trouw tot in de dood 
voor de wonden, U geslagen 
voor het kruis, door U gedragen 

duizend, duizendmaal, o Heer  
zij U daarvoor dank en eer! 

Dorst naar U (medley)  
 
't Hijgend hert, der jacht ontkomen,  
Schreeuwt niet sterker naar 't genot  
Van de frisse waterstromen,  
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER';  
God des levens, ach, wanneer Zal ik naadren voor Uw ogen,  
In Uw huis Uw Naam verhogen? 
 
O mijn ziel, wat buigt g' u neder?  
Waartoe zijt g' in mij ontrust?  
Voed het oud vertrouwen weder;  
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;  
Want Gods goedheid zal uw druk  
Eens verwisslen in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven;  
Want ik zal Zijn Naam nog loven. 

Heer ik dorst, dorst naar U 
Heer ik dorst naar U (herhalen zolang dirigent aangeeft) 
 
Als een hert dat verlangt naar water,  
zo verlangt mijn ziel naar U.  
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.  
Aan U alleen geef ik mij geheel.  
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. 

(instrumentaal) 

�13



Healing Rain is falling down  
Healing Rain is falling down  
I’m not afraid, I’m not afraid! 
 
Ja de HEER' zal uitkomst geven,  
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.  
'k Zal in dit vertrouwen leven,  
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht  
Zingen, daar ik Hem verwacht;  
En mijn hart, wat mij moog' treffen,  
Tot den God mijns levens heffen 

TAIZE 
 
In de Heer vind ik heel mijn sterkte,  
in mijn God de vreugdezang.  
Gij die mijn bevrijding bewerkt,  
op U vertrouw ik  en 'k ken geen angst, 
op U vertrouw ik en 'k ken geen angst. 

Kyrie Eleison  

Lord I believe in You  
Though I can't see Your holy face 
And Your throne in heaven above  
It seems so far away 
Though I can't touch your nail scarred hands 
I have a deep and unspeakable joy 
That makes my faith to stand 

Chorus 
Lord, I believe in You 
I’ll always believe in You 
Though I can't see you with my eyes 
Deep in my heart 
Your presence I find    (oe) 

Lord, I believe in You 
                                 Oeh.. 
                                  g----as 
                                  es-------- 
                                  bes   c 

And I’ll keep my trust in You 
                                   g----as 
                                  es-------- 
                                 bes     c 
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Let the whole world say what they may 
                            Aaaaahhh 
                            as------------- 
                            es ------------ 
                            c----b    

No one can take this joy away 
g------------------- 
es------------------- 
bes---------------- 

Lord, I believe   (2e keer deze regel unision) 

Lord, I believe in You 
as   as  b  b    a   as -- a 
Alten Melodie 
B.    B.  E. E.  C#b.   C# 

I’ll always believe in You  
c#  c#  b     a b    a  as--a 
Alten melodie 
F# F# e.    C# e  c#. B. C# 
Though I can't see you with my eyes 
a         a  b  c#    c#   c#  c#  c 
Alten melodie 
B.       C#.  E.    E.     E.   E.   

Deep in my heart 
c        b a    b   
Alten melodie 
E--------------- 

Your presence I find    (oe) 
b--------------------- 
Alten melodie 
E------------------ 
Lord, I believe in You 
And I’ll keep my trust in You 
Let the whole world say what they may 
No one can take this joy away 
                         b----------bes----a---- 

                         E-----------------c 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God maakt vrij 

In de naam van de Vader, 
in de naam van de Zoon, 
in de naam van de Geest voor Uw troon, 
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.  
U geeft ons genade, U roepen wij aan. 
(2x) 
 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het:  

God maakt vrij, God maakt vrij 
S: melodie 
A: a—a—a—— f# a  a 
T:  d   g    f#      d   f# e 
in die hoop leven wij  
S: melodie 
A:f# a  f#    f#  a   a-g"  
T:d   f# e-d  d    f#  d—- 
  

In de naam van de Vader, 
in de naam van de Zoon, 
in de naam van de Geest voor Uw troon, 
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.  
U geeft ons genade, U roepen wij aan. 
 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het:  

God maakt vrij 
God maakt vrij 
In die hoop leven wij 
Ons verdriet, wordt een lied 
God maakt vrij, God maakt vrij 
 
 
 
Shout to the north and the south (Delirious)! 
Men of faith rise up and sing 
Of the great and glorious king 
You are strong when you feel weak  
In your brokenness complete 

Shout to the north and the south  
Sing to the east and the west  
Jesus is saviour to all  
Lord of heaven and earth 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Rise up women of the truth 
Stand and sing to broken hearts 
Who can know the healing power  
Of our awesome king of love 
 
Shout to the north and the south  
Sing to the east and the west! 
Jesus is saviour to all  
Lord of heaven and earth 

We've been through fire.  
We've been through rain  
We've been refined by the power of his name 
We've fallen deeper in love with you  
You've burned the truth on our lips 
 

Shout to the north and the south!  
Sing to the east and the west!  
Jesus is Saviour to all!  
Lord of heaven and earth 

Rise up church with broken wings  
Fill this place with songs again 
Of our God who reigns on high 
By his grace again we'll fly. 

Shout to the north and the south!  
Sing to the east and the west!  
Jesus is saviour to all!  
Lord of heaven and earth 

Jezus alleen 

 
Jezus alleen, ik bouw op Hem.  
bes c   es es   bes  c    es  f 
 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.  
g    f   es    c        g      f      es     es 

Door stormen heen hoor ik zijn stem,  
bes    c     es    es      bes c   es   f 

dwars door het duister van de nacht. 
g         f        es  c   g      f      es es 

 
Zijn woord van liefde dat   mij sust 
es    g         bes  c   c   bes g    f 

verdrijft            mijn angst; nu vind ik rust! 
es  es(hoog)    d        c       c   bes  g   f 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Mijn vaste grond, mijn fundament; 
bes   c   es   es     bes  c   es      f 
 
dankzij zijn liefde leef ik nu.  
g       f    es  c  g    f    es es 

 
 
UNISONO met koor 
Jezus alleen werd mens als wij; 
klein als een kind, in kwetsbaarheid.  
Oneindig veel hield Hij van mij, 
leed om mijn ongerechtigheid.  

 
MEERSTEMMIG  
     En door zijn offer werd ik vrij,  
S   es  g    bes  c  c   bes   g  f 
A   es   g    g     as as  g    es d 
T   es   g    es   es  es  es   c bes   
 
     Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
S   es   es     d     c        c    bes   g     f  
A    es  bes bes  as       as    g       es   d 
T   es   g       f     es       es   es    c     bes 
 
ontnam de dood zijn heerschappij; 
bes   c    es  es    bes  c   es    f 
 
dankzij zijn sterven leef ik nu.  
g    f       es   c   g     f    es  es  

Instrumentaal solo 

       Daar in het graf, in dood gehuld, 
S     bes  c  es   es     bes  c es  f 
A     es    c bes bes   bes       c es  d 
T      g    as g     g      es   g  bes bes 
 
         Leek al zijn macht tenietgedaan 
S       g       f  es  c          g   f     es  es 
A       Es    d bes bes      es c bes bes 
T      bes  as   g  es       bes  as  g  g  
.  
        Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
S     bes      c  es   es   bes  c     es  f 
A     es        c bes bes   bes    c     es  d 
T      g          as g   g      es   g    bes bes 
 

          Jezus, de Heer     is opgestaan! 
S       g       f  es  c          g   f     es  es 
A       Es    d bes bes      es c bes bes 
T      bes  as   g  es       bes  as  g  g 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    Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
S   es      g    bes  c  c   bes   g  f 
A   es      g    g     as as  g    es d 
T   es      g    es   es  es  es   c bes   
 
     ben ik van vloek en schuld bevrijd. 
S   es   es   d     c       c    bes   g     f  
A    es  bes bes  as     as    g      es   d 
T   es   g       f     es     es   es   c     bes 
 
     Ik leef in Hem en Hij in mij; 
S   bes c   es  es    bes  c bes bes (hoog!) 
A    bes c  bes bes bes c  es    f 
T    bes as  g   g       g   c  es   d   
 
     dankzij zijn bloed ben ik    nu vrij. 
S  bes   as  g   es       bes  as bes bes      
A   g      f    es  c         g     f    as   as -  g 
T   es    c    bes bes    es    c   es    es 
 

     Oh   Jezus    is      mijn fundament 
     bes  bes bes bes  bes  c c   c   
     g      g    g     g       g     as as as 
     Es   es   es   es     es   es  es es  

    Mijn sterke rots  ik  bouw op Hem!  
      c     bes g  g     es      g   g     f  
     as    g     es es  bes   es es     d 
      es  es    bes bes g     c   c     bes 

   Geen andere God die mensen redt 
    bes   es   es   es    g   f      f      es  
    Bes   c    c     c     es  d     d     bes 
    Bes   g    g     as     c  bes bes g 

Oh Jezus is mijn fundament 
bes  b  b   b   b    c#  c#   c# 
g     as as as as   a    a    a  
Es   e   e    e  e    e    e    e 

Mijn sterke rots, ik bouw op Hem. 
C#    b   as  as    e   as    as   f# 
a      as   e   e     c#    e    e  es 
e        e   b   b     as   c#   c#   b 
  
Geen and’re god die mensen redt 
B        e     e     e     as   f#  f#    e 
B        c#   c#    c#   e   es es    b 
B        as   as   a      C# b   b     as 
 

UNISONO  
Geen levensangst, geen stervensnood; 
dat is de kracht, waar ik in sta. 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Van eerste stap tot aan de dood 
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
 
  Geen duivels plan of aards bestaan 
S melodie 
A   e      as    as    a  a    as    e  es 
T   e       as    e     e  e    e    c#   b  
 
 
    kan mij ooit roven uit zijn hand. 
S  Melodie 
A   e    b     b      a       a      as  e     es 
T   e    as    f#     e      e       e   c#     b 

UNISONO 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;  
in die verwachting houd ik stand. 
 
Uitro 

Nader mijn God tot U 

Nader mijn God tot U 
Nog naderbij 
U bent om Christus’ wil 
Vader voor mij 

Uw liefde blijft in mij 
Nader mijn God bij U 
Nader mijn God bij U 
Nog naderbij 

U kent mijn angst en vrees 
U staat mij bij 
U leidt mij door Uw Geest 
maakt mij weer vrij 

Uw woord verzekert mij 
Nader mijn God bij U 
Nader mijn God bij U 
Nog naderbij 

Waar hartzeer, pijn en leed 
Mij weerloos maakt 
Laat U mij nooit alleen 
Daar het Uw hart raakt 

Uw lijden brengt mij nog 
nader mijn God bij U 
Nader mijn God bij U 
Nog naderbij 
Nog naderbij 
Nog naderbij 
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Revelation Song 
Worthy is the, 
Lamb who was slain 
Holy, Holy, is He 
Sing a new song, to Him who sits on 
Heaven's Mercy Seat 

Worthy is the, 
Lamb who was slain 
Holy, Holy, is He 
Sing a new song, to Him who sits on 
Heaven's Mercy Seat 

Holy, Holy, Holy 
f# (Melodie) 
d  e   f# g  g f# 
a  b   d   e  e d 

Is the Lord God Almighty 
melodie  
g   g    g    g    f#  e  d 
e   e    e     e    d    c  b  

Who was, and is, and is to come 
melodie  
d        g    f#  e    d    d  e  e-d 
d        e    d   c     b     b  c  c b  

With all creation I sing:  
melodie  
d      d    e   f# g g f#  
a    a     b   d  e   e  d 

Praise to the King of Kings!  
melodie  
g        g    f#   e   d   d  
e        e     d  c      c   c 

You are my everything, 
melodie  
g      g    f#  e  d   d 
 e     e   d      c  b   b 
And I will adore You…! 
melodie  
e    e  g    e   e    F# 
c     c  d    c   c    d  

Yeah! 

Clothed in rainbows, of living color       
Flashes of lightning, rolls of thunder 
Blessing and honor, strength and 
Glory and power be 
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To You the Only Wise King, 
Yeah 

(Chorus) 
Holy, Holy, Holy 
Is the Lord God Almighty 
Who was, and is, and is to come, yeah 
With all creation I sing: 
Praise to the King of Kings! 
You are my everything, 
And – I - will - adore You! 
Yeah! 

Filled with wonder, 
Awestruck wonder 
At the mention of Your Name 
Jesus, Your Name is Power 
Breath, and Living Water 
Such a marvelous mystery 
Yeah... 

(Chorus) 
Holy, Holy, Holy 
f# (melodie) 

Is the Lord God Almighty 
Who was, and is, and is to come, yeah 
With all creation I sing: 
Praise to the King of Kings! 
You are my everything, 
And – I - will - adore You! 

Holy, Holy, Holy 
Is the Lord God Almighty 
Who was, and is, and is to come, 
With all creation I sing: 
Praise to the King of Kings! 
You are my everything, 
And – I - will - adore YOU… 

(Chorus) (Repeat at a cappella) 
Holy, Holy, Holy 
Is the Lord God Almighty 
Who was, and is, and is to come, 
With all creation I sing: 
Praise to the King of Kings! 
You are my everything, 
And – I - will - adore YOU… 

Come up lift up His Name 
To the King of Kings… 
We will adore YOU Lord… 
King of heaven and earth 
King Jesus, King Jesus 
Aleluya, aleluya, aleluya! 
Majesty, awestruck Honor 
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And Power and Strength and Dominion 
To You Lord, 
To the King, to King 
To the King of Glory 

I will sing 
Lord, You seem so far away 
A million miles or more, it feels today 
And though I haven't lost my faith 
I must confess right now 
That it's hard for me to pray 

But I don't know what to say 
And I don't know where to start 
But as You give the grace 
With all that's in my heart 

I will sing, yes, I will praise, even in my darkest hour 
Through the sorrow and the pain 
I will sing, I will praise, lift my hands to honor You 
Because Your word is true, I will sing 

Lord it's hard for me to see all the thoughts 
And plans You have for me, yes it is 
But I will put my trust in You 
Lord we made Your die to set me free 
Oh thank God You did 

But I don't know what to say 
And I don't know where to start 
But as you give the grace 
With all that's in my heart 

I will sing, I will praise, even in my darkest hour 
Through the sorrow and the pain 
I will sing, I will praise, lift my hands to honor You 
Because Your word is true 

I will sing, I will praise, even in my darkest hour 
Through the sorrow and the pain 
I will sing, I will praise, lift my hands to honor You 
Because Your word is true, I will sing, I will sing, I will sing 
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Victory Chant 
Hail Jesus! You're my King!  
Your life frees me to sing  
I will praise You all my days  
You're perfect in all Your ways  

Hail Jesus! You're my Lord!  
I will obey Your word  
Because I want to see  
Your kingdom come  
Not my will by Yours be done  

Glory, glory to the Lamb!  
You will take us into the land  
We will conquer in Your name  
And proclaim that "Jesus reigns!"  

Hail, hail Lion of Judah!  
How powerful You are!  
Hail, hail Lion of Judah!  
How wonderful You are!  

Hail Jesus! You're my King!  
Your life frees me to sing  
I will praise You all my days  
You're perfect in all Your ways  

Glory, glory to the Lamb!  
You will take us into the land  
We will conquer in Your name 
And proclaim that "Jesus reigns!  

Hail, hail Lion of Judah!  
How powerful You are!  
Hail, hail Lion of Judah!  
How wonderful You are!  

He's the Lion in the tribe of Judah  
He's the root and the Offspring of David  
He's the Lily of the Valley  
He's the Bright and the Morning Star  

Hail, hail Lion of Judah!  
How powerful You are!  
Hail, hail Lion of Judah!  
How wonderful You are!  

The Lion of Judah shall break every chain  
and give to us, oh my,  
the victory again and again  
The Lion of Judah  
shall break every chain and give to us,  
the victory again and again 

�24



I go to the Rock 
 
Where do I go when there's nobody else to turn to? 
Who do I talk to when nobody wants to listen? 
Who do I lean on when there's no foundation stable? 

I go to the rock 
I know He's able 
I go to the rock 

The Lord is the rock I go to the rock for my salvation 
I go to the stone that the builders rejected 
I run to the mountain and the mountain, he stands by me 

When the Earth all around me is sinking sand 
On Christ, the solid rock I stand 
When I need a shelter, when I need a friend 
I go to the rock 

Where do I go, where do I go 
When the storms of life are threatening? 
Who do I turn to when those winds of sorrows blow? 
And is there a refuge in the time of tribulation? 

I go to the rock 
I know He's able 
I go to the rock 

The Lord is a rock for my salvation 
The Lord is the stone that the builders rejected 
I run to the mountain and the mountain, he stands by me 

When the Earth all around me is sinking sand 
On Christ, the solid rock I stand 
When I need a shelter, when I need a friend 
I go to the rock 

The Lord is a rock for my salvation 
The Lord is the stone that the builders rejected 
I run to the mountain and the mountain, he stands by me 

When the Earth all around me is sinking sand 
On Christ, the solid rock I stand 
When I need a shelter, when I need a friend 
I go to the rock 

I go to the rock 
I go to the rock 
I go to the rock 

You can go to the rock 
You can go to the rock 
You can go to the rock 
You can go to the rock 
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I go to the rock 
I go to the rock 
I go to the rock 
I go to the rock 

I go to the rock 
I go to the rock 
I go to the rock 
I go to the rock 

When the Earth all around me is sinking sand 
On Christ, the solid rock I stand 
When I need a shelter, when I need a friend 
I go to the rock 
 
 
Alpha and Omega 

You are Alpha and Omega 
We worship You our Lord 
You are worthy to be praised 

We give you all the glory 
We worship You our Lord 
You are worthy to be praised 

Zegekroon  
U zult altijd voor ons strijden 
U hebt steeds uw trouw getoond. 
Deze waarheid is mijn blijdschap 
Heer, U draagt de zegekroon, 

U, mijn helper en beschermer, 
U, mijn redder en mijn vriend. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

Waar uw grootheid wordt bezongen, 
wil ik knielen voor uw troon. 
Waar U bent, verstilt de onrust, 
want U draagt de zegekroon. 

Vul dit huis nu met uw glorie, 
vul ons hart met heilig vuur. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, die de wereld overwon. 

U zult altijd voor ons pleiten; 
U zocht door tot U ons vond. 
En geen macht kan U bestrijden, 
want U draagt de zegekroon. 
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U bent Jezus, de Messias, 
die de wereld redding biedt. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied.  

Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, die de wereld overwon. 

Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 
U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon! 

Aan het kruis leek U verslagen, 
maar U hebt de dood onttroond; 
zelfs het graf kon U niet houden 
want U draagt de zegekroon. 

Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 
U draagt de zegekroon 
U overwon, U overwon! 

 
I’m trading my sorrows 
 
I'm trading my sorrows 
And I'm trading my shame 
And I'm laying it down 
For the joy of the Lord 

And I'm trading my sickness 
And I'm trading my pain 
I'm laying it, laying it, laying it down 
For the joy of the Lord 

Yes Lord, yes Lord, yes yes Lord 
Yes Lord, yes Lord, yes yes Lord 
Yes Lord, yes Lord, yes yes Lord 
Amen 

Yes Lord, yes Lord, yes yes Lord 
Yes Lord, yes Lord, yes yes Lord 
Yes Lord, yes Lord, yes yes Lord 
Amen 

I'm pressed but not crushed 
Persecuted, not abandoned 
Struck down but not destroyed 
And I am blessed beyond the curse 
For His promise will endure 
That His joy is going to be my strength 
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Though my sorrows may last for the night 
His joy comes with the morning 

I'm trading my sorrows 
I'm trading my shame 
I'm laying it down 
For the joy of the Lord 

I'm trading my sickness 
I'm trading my pain 
I'm laying it down 
For the joy of the Lord 

Yes Lord, yes Lord, yes yes Lord 
Yes Lord, yes Lord, yes yes Lord 
Yes Lord, yes Lord, yes yes Lord 
Amen 

 
I saw the light 
I saw the light I saw the light no more darkness no more night  
Now I'm so happy no sorrow in sight praise the Lord I saw the light  
 
I wandered so aimless life filled with sin  
I wouldn't let my dear Saviour in 
Then Jesus came like a stranger in the night  
praise the Lord I saw the light 
 
I saw the light...  
 
Just like a blind man I wandered along  
worries and fears I claimed for my own 
Then like a blind man God gave back his sight  
praise the Lord I saw the light 
 
I saw the light...  
 
I was a fool to wander and stray  
straight is the gate and narrow the way 
Now I have traded the wrong for all the right  
praise the Lord I saw the light 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I saw the light 
Meer dan Uw Zegen 
Meer dan een moment 
Van weten dat U leeft 
en hier bij ons bent 

Meer dan Uw vrede  
die mij soms verrast 
Wil ik U Jezus 
O woon in mijn hart 

Ik wil U kennen 
De weg met U gaan 
Niet langer op afstand 
als toeschouwer staan 

Die ziet wat U doet 
en gelooft wat U zegt 
Maar toch los van U leeft 
Al was ik oprecht 

Kom en maak levend 
Kom woon in mij 
Laat heel mijn leven 
Uw werkplaats zijn        

Ik heb horen zeggen  
wat U heeft gedaan 
Ik heb zoveel mensen  
vol leven zien staan 

Met ogen die spreke 
door liefde geraakt 
O God ik verlang zo 
Dat U mij zo maakt 

Niet langer mijn wilskracht 
en grootspraak verstomd  
U Zelf wordt mijn leven 
Als U werkelijk komt 

Om levend te maken 
Wat ik zo lang weet 
O kom en vervul mij 
Zodat ik echt leef, echt leef 

Kom en maak levend…  
 
Ik dank dat ik zien mocht, ik dank dat ik weet 
Ik dank dat U zegt Heer. Geloof kind en leef. 
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Mooie Praatjes 
 
Je hoort de mooie praatjes 
van leven en van hoop 
Toch bekruipt je het gevoel misschien 
dat ik je lucht verkoop 

Wat weet ik van de pijn en strijd 
die op jouw leven rust 
Wat weet ik van het rotgevoel 
dat alles steeds mislukt. 

Zoveel woorden over Jezus 
Echt met jou begaan 
Toch blijft in jouw gedachten 
Wat heb ik hier straks aan 

Als ik terug moet naar mijn leven 
Waar alles op me wacht 
Wat heb ik dan aan liedjes 
hoe eerlijk ook gebracht 

Want wie zal me helpen vandaag 
Wie zal me dragen vandaag 
Wie zal het stelpen 
Het bloeden van mijn hart 
Komt God mij te hulp als ik vraag 
Ik kan dat niet geloven 
Al wilde ik geloven, vandaag 

Ik herken de onmacht 
die ik in je ogen las 
De stormen in mijn leven 
vormden mij tot wat ik was 
Ik heb geleefd en ik ben soms 
beschadigd en gekwetst 
Onzekerheid en ontrouw 
Zijn ook voor mij bekend 

Maar als ik zie hoe nu mijn leven is 
Na hoe het is geweest 
Kan ik alleen maar zeggen 
Dat Jezus echt geneest 
Ik mocht opnieuw beginnen 
Maar nu niet meer alleen 
En waar ik ook doorheen moet gaan 
Hij sleept me daar doorheen 

Hij zal me helpen vandaag 
Hij zal me dragen vandaag 
Hij kon het stelpen 
het bloeden van mijn hart 
Hij komt te hulp voor ik vraag 
Ik leer dat geloven 
Hij leert mij geloven - vandaag 
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Hij wil je helpen vandaag 
Hij wil je dragen vandaag 
Hij kan het stelpen 
Het bloeden van je hart 
Ik wens je zo toe dat vandaag 
jij zult durven hopen 
Op leven dat Hij geeft 
en ik in je ogen lees 
Dat God je hart geneest 
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