
 
 
Opwekking 51 
Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt 
En uw blijdschap wordt vervuld 
Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt 
En uw blijdschap wordt vervuld 
En uw blijdschap wordt vervuld 
En uw blijdschap wordt vervuld 
Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt 
En uw blijdschap wordt vervuld 

 
Kinderopwekking 97 
Soms dan hoor je 
mensen zeggen: 
'Wat heeft bidden nu voor zin?' 
Denk je dat God naar je luistert, 
daar geloof je toch niet in? 
Daar geloof je toch niet in! 
 
Maar gelukkig mag ik weten, 
als ik echt en heel oprecht 
met de Here God ga praten, 
luistert Hij naar wat ik zeg, 
luistert Hij naar wat ik zeg. 
 
In de bijbel staat geschreven, 
dat de Heer aan ons wil geven 
al het goede van zijn koninkrijk. 
Hij wil als een vader zorgen. 
Ied're avond, ied're morgen 
staat Hij met zijn liefde voor 
ons klaar. 
 
En daarom bidden wij, vragen wij, 
bidden wij in de naam van Jezus. 
Bidden wij, vragen wij, 
bidden wij in de naam van Jezus de Heer. 

 
 
 

Schriftberijming 36 
1 De lof, de heerlijkheid, de kracht 
worde voor eeuwig toegebracht 
de Heere God Almachtig! 
Het koningschap heeft Hij aanvaard 
over de hemel en de aard, 
rechtvaardig en waarachtig. 
Halleluja! Laat ons blijde 't loflied wijden 
aan de Heere, juichen onze God ter ere! 
 
2 Nu kan de bruiloft van het Lam, 
waar heel de schepping naar verlangt, 
de goede tijd, beginnen. 
Zijn Bruid maakt zich voor Hem gereed: 
zij mag zich tooien met een kleed 
van smetteloos fijn linnen. 
Halleluja! Heilge daden zijn als draden 
saamgeweven, tot een feestkleed haar gegeven. 
 
3 Welzalig wie genodigd zijn 
tot deze bruiloft, dit festijn, 
wie reine kleren dragen. 
Hun loflied, dat het Lam begroet, 
klinkt als het daavren van de vloed, 
als zware donderslagen. 
Halleluja! De Gerechte zal zijn knechten 
niet beschamen: wat God spreekt is amen. Amen. 
 

Evangelische liedbundel 413  
1. Lichtstad met uw paarlen poorten, 
Wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde, 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
Refrein. 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem. 
 
2. Heilig oord vol licht en glorie 
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit. 
Refrein. 
 
4. Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem. 
Refrein. 
 
 
 
 



 
 

De Nieuwe Psalmberijming 96  
2 De Heer is een sublieme koning; 
idolen zijn een schijnvertoning. 
Hij schiep de hemel met zijn stem. 
Een felle glans omsluiert Hem 
en heilig vuur verlicht zijn woning. 
 
3 Erken de HEER in alle landen, 
want Hij heeft alle macht in handen. 
Erken de HEER, kniel voor Hem neer. 
Bewijs zijn naam de hoogste eer: 
laat offers op zijn altaar branden. 
 
4 Kniel voor Hem neer, Hij is verheven. 
Laat heel de wereld voor Hem beven. 
Vertel het overal: zijn hand 
houdt deze aarde vast in stand. 
Hij vraagt om een rechtvaardig leven. 
 

Opwekking 595  
Licht van de wereld u scheen in mijn duisternis,nu 
mag ik zien wie u bent. 
Liefde die maakt dat ik u wil kennen heer,bij u wil zijn 
elk moment. 
 
Refrein: 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik herkennen als mijn heer. 
Want U alleen bent waardig,heilig en rechtvaardig u 
bent zo geweldig goed voor mij! 
 
Hemelse Heer,  
U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind naar de wereld gekomen, 
legde Uw heerlijkheid af. 
Refrein 2x 
 
En nooit besef,ik hoe U leed, 
de pijn die al mijn zonde deed.2x 

 

Opwekking 167  
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot Zijn eer 
 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En Zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij erover waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijs de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer 
 
 
 
 
 


