
De leeuw en het lam (voor de dienst) 
De wereld zal het zien         
Als Hij straks op de wolken komt 
En elke ketting breekt 
En elk gebroken hart viert feest 
Wie kan onze God ooit stoppen? 
 
Want God is de Leeuw, de koning van Juda     
Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze veldslag 
En elke knie zal voor Hem buigen 
En Jezus het Lam, het offer dat kwam      
Voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij 
En elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam  
Elke knie zal voor Hem buigen 
 
Open elke deur, maak ruimte voor de hoogste Heer   
Hij is het, die ons redt 
En laat wie nu nog vastzit vrij 
Wie kan onze God ooit stoppen? 
 
Want God is de Leeuw, de koning van Juda 
Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze veldslag 
En elke knie zal voor Hem buigen 
En Jezus het Lam, het offer dat kwam 
Voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij 
En elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam 
Elke knie zal voor Hem buigen 
 
Wie kan onze God ooit stoppen?  
Wie kan onze God ooit stoppen? 
Wie kan onze God ooit stoppen?  
Wie kan onze God ooit stoppen? 
Wie kan onze God ooit stoppen?  
Wie kan onze God ooit stoppen? 



Wie kan onze God ooit stoppen? 
God komt als Hij wil 
 
Want God is de Leeuw, de koning van Juda 
Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze veldslag 
En elke knie zal voor Hem buigen 
En Jezus het Lam, het offer dat kwam 
Voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij 
En elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam 
Elke knie zal voor Hem buigen 
 



Psalm Project 103 - Loof de heer mijn ziel 

Loof de Heer mijn ziel       
en prijs Zijn grote naam  
Loof de Heer mijn ziel  
Zijn liefde blijft bestaan,  
Zijn liefde blijft bestaan.  
 
Loof de Heer mijn ziel  
en prijs Zijn grote naam  
Loof de Heer mijn ziel  
Zijn liefde blijft bestaan,  
Zijn liefde blijft bestaan.  
 
tussenspel 
  
Loof de Heer mijn ziel  
en prijs Zijn grote naam  
Loof de Heer mijn ziel  
Zijn liefde blijft, 
Zijn liefde blijft 
Zijn liefde blijft bestaan.  
 
  



 

Opwekking 638 - Prijs Adonai 
 
Wie is als Hij?      
de Leeuw maar ook het Lam, 
gezeten op de troon. 
Bergen buigen neer, 
de zee verheft haar stem 
voor de allerhoogste Heer. 
 
Prijs Adonai,      
wanneer de zon opkomt 
totdat ze ondergaat. 
Prijs Adonai, 
alle naties van de aard’ 
alle heiligen; aanbid Hem. 
 
Wie is als Hij? 
de Leeuw maar ook het Lam, 
gezeten op de troon. 
Bergen buigen neer, 
de zee verheft haar stem 
voor de allerhoogste Heer. 
 
Prijs Adonai, 
wanneer de zon opkomt 
totdat ze ondergaat. 
Prijs Adonai, 
alle naties van de aard’ 
alle heiligen; aanbid Hem. 
 
Tussenspel 
 



Prijs Adonai, (a capella) 
wanneer de zon opkomt 
totdat ze ondergaat. 
Prijs Adonai, 
alle naties van de aard’ 
alle heiligen; aanbid Hem 
 
Prijs Adonai, 
wanneer de zon opkomt 
totdat ze ondergaat. 
Prijs Adonai, 
alle naties van de aard’ 
alle heiligen; aanbid Hem. 

 
 
  



psalm 139:5,6,8 
 
5. U vormde mij tot één geheel; 
U weefde ieder lichaamsdeel. 
Het is te groot voor mijn verstand: 
ik ben een wonder van uw hand. 
Ik prijs U, HEER, het blijft mij raken 
hoe kunstig U mij wilde maken. 
 
6. Toen U mij schiep, onooglijk klein, 
doorzag U al wie ik zou zijn. 
Mijn toekomst was een open boek. 
God die mij vindt, God die ik zoek, 
uw denken is voor mij verborgen, 
toch ben ik bij U, elke morgen. 
 
8. Doorgrond mijn hartsgeheimen, HEER, 
ik leg ze eerlijk voor U neer. 
Toets alles wat ik denk en zeg; 
bewaar mij voor een foute weg. 
Laat mij in uw nabijheid leven; 
wil mij voor eeuwig richting geven. 
  



Doop 
In het water van de doop,      
zien wij hoe God zelf belooft, 
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
 
Eén met Christus in zijn dood,     
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
Eén met Christus, ingelijfd, 
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
 
Met de Heer begraven en weer opgestaan,   
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 
In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus' kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 
Mensen overal vandaan, 
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 
 
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 



 
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.    
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.   
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
         
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is.      
Dat Gods trouw en liefde blijvend is   
 
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil'ge Geest! 
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 
Wat een liefde, wat een hoop! 
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is. 
  



Opw kids 40 / ELB448 - Je hoeft niet bang te zijn  
 
Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaat de storm tekeer, 
leg maar gewoon je hand, 
in die van onze Heer. 
 
Je hoeft niet bang te zijn, 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur, 
rondom je leven zijn. 
 
Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 

  



De zegen 
 
De Heer zegent,      
beschermt jou.    
Zijn nabijheid geeft Hij. 
Genadig is Hij. 
De Heer richt zijn oog op jou 
en geeft vrede.  
 
De Heer zegent,      
beschermt jou. 
Zijn nabijheid geeft Hij. 
Genadig is Hij. 
De Heer richt zijn oog op jou 
en geeft vrede.  
 
Amen, amen, amen.      
Amen, amen, amen. 
 
Amen, amen, amen.  
Amen, amen, amen. 
 
De Heer zegent, 
beschermt jou. 
Zijn nabijheid geeft Hij. 
Genadig is Hij. 
De Heer richt zijn oog op jou 
en geeft vrede.  
 
Amen, amen, amen.  
Amen, amen, amen. 
 
Amen, amen, amen.  
Amen, amen, amen. 
 



intro 
 
Laat zijn goedheid op jou stralen    
meer dan duizend generaties 
jouw familie en jouw kind’ren 
en hun kind’ren, en hun kind’ren. 
 
Zijn nabijheid, gaat voor jou uit   
en komt na jou, en is naast jou, 
en rondom jou, binnenin jou, 
Hij is met jou, Hij is met jou. 
 
(octaaf omhoog) 
In de ochtend, in de avond,     
In jouw komen, en jouw weggaan, 
In jouw huilen, in jouw lachen, 
Hij is voor jou, Hij is voor jou. 
 
Laat zijn goedheid op jou stralen 
meer dan duizend generaties 
jouw familie en jouw kind’ren 
en hun kind’ren, en hun kind’ren. 
 
Zijn nabijheid, gaat voor jou uit 
en komt na jou, en is naast jou, 
en rondom jou, binnenin jou, 
Hij is met jou, Hij is met jou. 
 
In de ochtend, in de avond, 
In jouw komen, en jouw weggaan, 
In jouw huilen, in jouw lachen, 
Hij is voor jou, Hij is voor jou     
 
Amen, amen, amen.  
Amen, amen, amen. 



 
Amen, amen, amen.  
Amen, amen, amen. 
 
De Heer zegent, 
beschermt jou. 
Zijn nabijheid geeft Hij. 
Genadig is Hij. 
De Heer richt zijn oog op jou 
en geeft vrede.  
  



Psalm  25 vers 2 en 3  
 
2. Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G' uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 
 
3. Denk aan 't vaderlijk meedogen, 
Heer, waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriend'lijk' ogen 
zijn bij U van eeuwigheid. 
Denk toch aan de zonde niet 
van mijn onbedachte jaren! 
Heer, die al mijn ontrouw ziet, 
wil mij in uw goedheid sparen. 
  



In de hemel is de heer 
 
In de hemel is de Heer 
En Zijn glans is als kristal 
Hij is de Heilige van God 
En Hij heerst over’t heelal 
 
Er is macht in Zijn Woord 
Als de water'n bruist Zijn stem! 
Als de zon op de zee zo blauw 
Zo is de rijkdom van Zijn trouw 
 
En aan U alle macht 
Alle heerlijkheid en kracht 
En aan U is de eer 
En de lof, want U regeert 
U regeert  
 
Miljoenen in gereedheid 
Staan de engelen om Zijn troon 
Verbijsterend Zijn sieraad 
En de schoonheid van Zijn kroon 
 
Er is macht in Zijn Woord 
Als de wateren bruist Zijn stem! 
Als de zon op de zee zo blauw 
Zo is de rijkdom van Zijn trouw 
 
En aan U alle macht 
Alle heerlijkheid en kracht 
En aan U is de eer 
En de lof, want U regeert! 
 



En aan U alle macht 
Alle heerlijkheid en kracht 
En aan U is de eer 
En de lof, want U regeert 
U regeert  
 
U regeert in onze harten 
U regeert over 't heelal 
U regeert in onze levens 
U regeert overal 
 
U regeert in onze harten 
U regeert over 't heelal 
U regeert in onze levens 
U regeert overal 

Overal 
 
(a capella) 
 
Er is macht in Zijn Woord 
Als de wateren bruist Zijn stem! 
Als de zon op de zee zo blauw 
Zo is de rijkdom van Zijn trouw 
 
En aan U alle macht 
Alle heerlijkheid en kracht 
En aan U is de eer 
En de lof, want U regeert! 
 
En aan U alle macht 
Alle heerlijkheid en kracht 
En aan U is de eer 
En de lof, want U regeert! 
U regeert  


