
k wil even bij U komen (U bent mijn vriend) 
Tekst: Arend Jansen Muziek: Marcel Zimmer 
© 2005 Celmar Music / Eagle Music 
 

ik wil even bij U komen 
in de stilte, heel alleen 
even uit de drukte  
weg van iedereen 
U kent mijn gedachten  
mijn zorgen groot en klein 
maar het mooiste is dat ik 
bij U mezelf mag zijn 
 
U bent mijn vriend  
U laat mij nooit alleen 
U bent mijn vriend 
slaat uw armen om mij heen 
iedere dag van mijn leven 
op de weg die ik zal gaan 
kan ik op u vertrouwen  
U zult altijd naast mij staan 
 
ik wil even bij U komen 
in de stilte, heel alleen 
even uit de drukte  
weg van iedereen 
ik kniel aan uw voeten 
met eerbied en ontzag 
en vol dankbaarheid omdat 
ik bij U komen mag 
 
U bent mijn……. (2x) 
  



U bent die U bent 
Tekst & Muziek: Marcel Zimmer 
© 2001 Celmar Music 
 

U bent machtig, U bent groot 
U bent zo geweldig sterk 
machtiger dan een koning 
of een president 
U bent machtig, U bent groot 
U bent zo geweldig sterk 
U bent de allerbeste 
U bent die U bent 
 
U bent de God van hemel en aarde 
de God van het heelal 
de God die alles weet en ziet 
ja, U bent overal 
U bent mijn Vader in de hemel 
ver weg en toch dichtbij 
want door uw Heilige Geest  
woont U in mij 
 
U bent machtig,….. 
 
U bent de God van trouw en van liefde 
de God die eeuwig leeft 
de God die zelfs zijn eigen Zoon 
voor ons gegeven heeft 
dit goede nieuws wil ik vertellen 
ver weg en ook dichtbij 
en ook al valt dit soms niet mee 
U bent bij mij! 
 
U bent machtig,….. 

  



  

Lied van de 10 woorden op de wijs van 
‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht’. 

Ken je Gods gebod, woorden een tot tien? 
God laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien! 
Al die woorden zijn er, ook voor jou en mij. 
Leven zoals God wil, dat maakt je vrij! 

Een, dat is de Heer, niemand is als God. 
In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot. 
Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd meer. 
Dien geen and’re goden, dan God de Heer.  

Drie, dat is de naam van de hoge God. 
Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot. 
Vier, dat is de rustdag, dag van onze Heer. 
Elke dag een feestdag, vandaag ook weer.  

Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw. 
Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou. 
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet. 
Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet.  

Zeven is Gods woord, ja probeer het maar: 
dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar. 
Acht: je mag niet stelen, wat van and’ren is. 
Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis.  

Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart. 
zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart. 
Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft. 
Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft! 



  

Opwekking 570 – Dit is de tijd van Elia 
 
Dit is de tijd van Elia 
die 't woord van de Heer tot ons spreekt. 
En dit is de tijd van zijn dienstknecht Mozes, 
die 't juk van het onrecht verbreekt. 
En dit is de tijd van verzoeking, 
van duisternis, net als weleer. 
Maar in de woestijn 
klinkt een stem, die uitroept: 
'Bereid nu de weg van de Heer!' 
 
Refrein: 
Voorwaar Hij komt, Koning van 't heelal, 
stralend als de zon met bazuingeschal. 
Roep het uit, dit is het jubeljaar: 
uit Sion komt het heil; uw God is daar. 
 
En dit is de tijd van Ezechiël 
waar beenderen worden bekleed. 
En dit is de tijd van uw dienstknecht David; 
wij maken de tempel gereed. 
En dit is de tijd om te oogsten, 
de velden zijn wit als weleer. 
En wij zijn de arbeiders in uw wijngaard, 
die staan op het woord van de Heer. 
 
(Refrein) 
 
Er is geen God als Jahweh., 



(Refrein) 
Mijn God is zo groot. 
 
Mijn God is zo groot,zo sterk en zo machtig 
Er is niets dat God niet kan doen (2x) 
 
De bergen schiep Hij, rivieren erbij 
De sterren maakte Hij ook  
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig 
Er is niets dat God niet kan doen 
 
Mijn God is zo groot,zo sterk en zo machtig 
Er is niets dat God niet kan doen (2x) 
 
Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij 
Hij zorgt voor jou en voor mij 
Mijn God is zo groot,zo sterk en zo machtig 
Er is niets dat God niet kan doen 
 
Mijn God is zo groot,zo sterk en zo machtig 
Er is niets dat God niet kan doen (2x) 
 
Heb jij soms verdriet? 't is God die het ziet 
Hij legt zijn handen op jou 
Mijn God is zo groot,zo sterk en zo machtig 
Er is niets dat God niet kan doen 
  



Hij Is Machtig 
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld 
 
Hij is machtig, hij is krachtig hij is prachtig en waarachtig 
Hij is machtig, Jezus de Heer (2x) 
 
Alle macht (alle macht) 
In de hemel (in de hemel) 
En op aarde (en op aarde) 
Is hem gegeven (is hem gegeven) 
 
Hij is machtig... 
 
En geen ding (en geen ding) 
Is onmogelijk (is onmogelijk) 
Voor degene (voor degene) 
Die hem gelooft (die hem gelooft) 
 
Hij is machtig... 
  



Juich, doe mee allemaal Psalm 100  
Tekst: Ellen Laninga-van der Veer 
Muziek: Joost Laninga © 2009 JAJOprodukties  
 

Juich doe mee allemaal 
jubel geef je helemaal 
juich voor God de Heer 
juich doe mee allemaal 
jubel geef je helemaal 
juich voor God de Heer 
en geef Hem alle eer 
 
Hij maakte ons 
wij horen bij Hem 
de Herder die ons leidt 
de Heer is goed 
zijn liefde en trouw 
duren voor altijd 
 
Juich doe mee…. 
 
Zeg het hardop, de Here is God 
ja ik hoor bij Hem 
waar je ook bent looft God 
prijst Zijn naam 
eer Hem met je stem 
 
Juich doe mee….  



Hij alleen (139) 

 

De God van Abraham, Isaäk en Jacob, 
de God van Adam en Eva, 
van Jozua en Job. 
De God van David, Elia en Mozes, 
de God van Esther en Jozef 
daar vertrouw ik op! 
 
Refrein: 
Want Hij alleen (Hij alleen) 
en niemand anders (niemand anders) 
Hij alleen (Hij alleen) 
is de ware God! 
 
Hij heeft de hemel en aarde geschapen 
en zijn volk uit de slavernij bevrijd. 
Hij heeft geantwoord met vuur uit de hemel 
en gaf zijn Zoon als verlosser voor mij. 
 
(Refrein) 

  

Tekst & Muziek: Pieter van Maastricht 
© Opwekkingslectuur / Continental Sound 

 


