
 

Opwekking 818 – Op die dag 

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus 
Eenmaal heelt U iedere wond 
Heel de oude wereld verdwijnt 
De pijn voorbij 

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus 
Eenmaal zal het duidelijk zijn 
Alle zorg en wanhoop verdwijnt 
De angst voorbij 

Op die dag, in de hemel 
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn 
Dan zijn wij bij Jezus 
En klinkt het overwinningslied 

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus 
Kan genade heerlijker zijn 
En U maakt ons anders en nieuw 
Op die dag 

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus 
Eenmaal is het vechten voorbij 

Dan zien we uw macht en uw pracht 
Op die dag 

Op die dag, in de hemel 
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn 
Dan zijn wij bij Jezus 
En klinkt het overwinningslied 

Op die dag, in de hemel 
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn 
Dan zijn wij bij Jezus 
En klinkt het overwinningslied 

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus 
Kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw 
Ja, U maakt ons anders en nieuw 
U maakt ons anders en nieuw 
Op die dag 

Op die dag, in de hemel 
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn 
Dan zijn wij bij Jezus 
En klinkt het overwinningslied 
 

Lied 146 – Ik ben zo gelukkig 

'k Ben zo gelukkig. 

                  Hoe word jij gelukkig? 

'k Ben zo gelukkig. 

                             Vertel mij toch waarom? 

'k Ben zo gelukkig. 

                             Hoe word jij gelukkig? 

                             Ik wil het ook graag zijn. 

 

Het is een wonder. 

                             Wat is dat wonder? 

                             Is dat wonder, dat gebeurd is 

                             ook voor mij? 

Jezus stierf en redde mij, 

gaf zijn bloed en kocht mij vrij. 

Dus kan ik gelukkig zijn. 

 

Lied 176 – U bent mijn schuilplaats 

U bent mijn schuilplaats Heer, 

U vult mijn hart steeds weer 

met een verlossingslied. 

Telkens als ik angstig ben, 

steun ik op U. 

Ik vertrouw op U. 

Als ik zwak ben, ben ik sterk 

in de kracht van mijn Heer. 

 

 



Opwekking 715 – Wat hou ik van Uw huis 

Wat hou ik van Uw huis 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
De binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, 
Zo'n blijvende schreeuw om de Levende God. 

Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
Bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
Zo'n blijvende kans om te zingen voor U. 

Gelukkig wie naar U 
Vol van verlangen op weg zijn, 
Zelfs in het dorre bomendal 
Zien zij een bron en regenval, 
Gaan zij van zegen tot zegen, 
Naar God die verschijnt in Zijn heilige stad. 

Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dicht bij U 
Dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
Dan binnen te zijn in een duistere tent. 

De Heer beveiligt ons, 
Eer en geluk zal Hij geven 
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd 
Aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de Hemelse legers, 
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 

Wat hou ik van Uw huis! 
 

Opwekking 244 – Welzalig de man 

Welzalig de man, die niet wandelt 

In de raad der goddelozen. 

Die niet staat op de weg der zondaars, 

Noch zit in de kring der spotters, 

Maar aan des Heren wet 

Zijn welgevallen heeft. 

En diens wet overpeinst 

Bij dag en bij nacht. 

Want hij is als een boom 

Geplant aan waterstromen. 

Die zijn vrucht geeft op tijd, 

Welks loof niet verwelkt, alles gelukt. 


