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Opwekking 343
1. Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

Psalm 139: 1, 14
1. Niets is, o Oppermajesteit,
Bedekt voor Uw alwetendheid;
Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daan;
Gij weet mijn zitten en mijn staan;
Wat ik beraad', of wil betrachten,
Gij kent van verre mijn gedachten.

Psalm 139: 1, 14
14. Doorgrond m' en ken mijn hart, o Heer';
Is 't geen ik denk niet tot Uw eer?
Beproef m' en zie of mijn gemoed
Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed',
En doe mij toch met vaste schreden
Den weg ter zaligheid betreden.

Psalm 1: 1
1. Welzalig hij, die in der bozen raad,
Niet wandelt, noch op 't pad der 
zondaars staat,
Noch nederzit, daar zulken samenrotten,
>>>

Psalm 1: 1
Die roekeloos met God en godsdienst 
spotten;
Maar 's Heeren wet blijmoedig dag en 
nacht
Herdenkt, bepeinst en ijverig betracht.

Opwekking 125
1. Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
en reinig mijn hart.
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Opwekking 125
2.Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

Opwekking 125
3. Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

Opwekking 125
4. Jezus op uw woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

Johannes 1: 1-4 
1 In het begin was het Woord en het Woord 
was bij God en het Woord was God.
2 Dit was in het begin bij God.

Johannes 1: 1-4 
4 In het Woord was het leven en het leven 
was het licht van de mensen. 
3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, 
en zonder dit Woord is geen ding gemaakt 
dat gemaakt is.

Johannes 1: 14-18
14 En het Woord is vlees geworden en 
heeft onder ons gewoond (en wij hebben 
Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als 
van de Eniggeborene van de Vader), vol van 
genade en waarheid.
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Johannes 1: 14-18
15 Johannes getuigt van Hem en heeft 
geroepen: Híj was het van Wie ik zei: Deze 
Die na mij komt, is vóór mij geworden, want 
Hij was er eerder dan ik.
16 En uit Zijn volheid hebben wij allen 
ontvangen, en wel genade op genade.

Johannes 1: 14-18
17 Want de wet is door Mozes gegeven, de 
genade en de waarheid zijn er door Jezus 
Christus gekomen.
18 Niemand heeft ooit God gezien; de 
eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de 
Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

Jesaja 9: 1
1 Het volk dat in duisternis wandelt, zal een 
groot licht zien. Zij die wonen in het land 
van de schaduw van de dood, over hen zal 
een licht schijnen.

Opwekking 599
1. Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment
en telde elke traan.

Opwekking 599
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

Opwekking 599
2. En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
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Opwekking 599
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.

Opwekking 599
Chorus
Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.

Opwekking 599
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar
wanneer jij komt.

Opwekking 599
3. En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.

Opwekking 599
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.

Opwekking 599
Chorus
Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
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Opwekking 599
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar
wanneer jij komt.

Opwekking 599
4. De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

Psalm 67: 1, 3
1. D' algoede God zij ons genadig,
En zegen' ons met overvloed;
Hij doe Zijn aangezicht gestadig,
Ons lichten en Hij zij ons goed;
Opdat elk genegen,
>>>

Psalm 67: 1, 3
Zich aan Uwe wegen,
Op deez' aarde wenn';
En de blinde heiden,
Nu van God gescheiden,
Eens Uw heil erkenn'.

Psalm 67: 1, 3
3 De volken zullen, Heer', U loven;
O Heer', U loven altemaal,
Die d' aarde vruchtbaar maakt van boven
Dat z' ons op haar gewas onthaal'.
God is ons genegen;
>>>

Psalm 67: 1, 3
Onze God geeft zegen
Hij, die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen,
Hem zal alles vrezen,
Wat op aarde leeft.


