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Opwekking 125 – Heer, ik kom tot U 
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 dichtbij 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. 
 
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) 
 
Slot: 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 
 
Sela – Ik zal er zijn 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar 
geheim.  
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn 
naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn 
Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of 
pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
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Opwekking 464 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
  
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
  
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 


