
Ik bouw op U – Opwekking 124 
 
Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan 
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming 
Ik bouw op U en ga in uwe naam 
 
Gelovend ga ik eigen zwakheid voelend 
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan 
Toch rijst in mij een lied van overwinning 
Ik bouw op U en ga in uwe naam 
 
Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser 
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 
In rust met u die mij hebt voortgeleid 
 
 
Wie vrees ik nog? – Opwekking 760 
 
U hoort mij als ik bid, verdrijft mijn duisternis 
Al vliegt de nacht mij aan, het daglicht breekt zich baan 
Wie vrees ik nog? 
U trapt de vijand plat, onder mijn voeten, God 
Al valt de strijd mij zwaar, U bent mijn schild en zwaard 
Wie vrees ik nog? 
 
Ik weet wie voor mij uit gaat, en standhoudt achter mij 
God van de hemellegers, U voert de strijd voor mij 
De Heerser van de eeuwen, U bent een vriend van mij! 
God van de hemellegers, U voert de strijd voor mij 
 
Mijn kracht is in Uw naam, de naam die redden kan 
O God die mij bevrijdt, U overwint altijd! 
Wie vrees ik nog? Wie vrees ik nog? 
 
Geen wapen van de vijand houdt stand 
U houdt de wereld in uw hand 
Ik houd mij vast aan wat U belooft 
U bent trouw, Heer! U bent trouw, Heer! 
 
 
Hoor jij de vogels nog fluiten? – Christian Verwoerd 
 
Hoor jij de vogels nog fluiten? Zie jij de boog nog in de wolken staan? 
Of zit je hoofd zo vol gestopt Waardoor je onbereikbaar wordt, 
Waardoor de zegeningen steeds aan jou voorbijgaan? 
De dief is bezig met stelen, hij rooft de vreugde uit je leven weg. 
Toch is het mogelijk in de strijd, dat je van binnen wordt verblijd, 
Als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt. 
 
Dan mag je het weer zien, als je alles bij hem neerlegt. 



Als je alles in zijn handen legt, kan jij zijn schoonheid zien. 
Je mag het dan weer zien,  alle goedheid in het leven. 
Alles wat Hij jou gegeven heeft:  je mag het dan weer zien. 
 
Dus richt je ogen naar boven, ook als de last je zicht vertroebeld heeft. 
Want het blijft een zekerheid, dat God je hele leven leidt. 
O, en dat te weten is wat echte rust geeft. 
Dan gaat de wereld weer open, de dingen die je zo vaak hebt gemist. 
Een zachte stem in de natuur, kleine wonderen ieder uur, 
Die je steeds weer laten zien dat Hij dichtbij is. 
 
O ik mag het nu weer zien, nu ik alles bij Hem neerleg. 
Nu ik alles in zijn handen leg, kan ik zijn schoonheid zien. 
Ik mag het nu weer zien, ja, alle goedheid in het leven. 
Alles wat Hij mij gegeven heeft, ik mag het nu weer zien! 
 
 
King of kings - Hillsong 
 
In the darkness, we were waiting without hope, without light. 
'Til from Heaven You came running, there was mercy in Your eyes. 
To fulfill the law and prophets, to a virgin came the Word 
From a throne of endless glory to a cradle in the dirt. 
 
Praise the Father, praise the Son. Praise the Spirit, three in one 
God of glory, Majesty! Praise forever to the King of Kings. 
 
To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost 
To redeem the whole creation You did not despise the cross. 
For even in Your suffering You saw to the other side, 
Knowing this was our salvation, Jesus, for our sake You died. 
 
And the morning that You rose, all of Heaven held its breath. 
'Til that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. 
And the dead rose from their tombs and the angels stood in awe, 
For the souls of all who'd come to the Father are restored. 
 
And the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. 
Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. 
By His blood and in His name in His freedom I am free, 
For the love of Jesus Christ who has resurrected me! 
 
  



 
Jezus, Overwinnaar! – Opwekking 832 
 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt, door de klank van Uw stem. Alles buigt voor Koning Jezus. 
 
U bent de held die voor ons strijdt. U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. Naam boven alle namen, Hoogste Heer! 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. Jezus, Overwinnaar! 
 
De duisternis licht op door U. De duivel is door U verslagen! 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag. De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er regeert: Naam boven alle namen, Hoogste Heer! 
 
Naam boven alle namen … 


