
 



Opwekking 766 – De wind steekt op 

Als de hemel openbreekt, 

het huis vervult met vrede, 

zal de adem van uw Geest 

ons met zijn kracht bekleden. 

 

Wek ons tot leven en wakker ons aan: 

zet ons in vuur en in vlam. 

Breng een herleving en moedig ons aan: 

Heer, maak ons helemaal nieuw! 

 

-Refrein- 

De wind steekt op, de wind steekt op; 

waar zij waait leeft uw kerk weer op. 

Het vuur laait op, het vuur laait op: 

een vuur van liefde voor God! 

 

Als U heilig vuur ontsteekt, 

als antwoord op ons bidden, 

is de kracht die ons ontbreekt 

aanwezig in ons midden. 

 

Wek ons tot leven en wakker ons aan: 

zet ons in vuur en in vlam. 

Breng een herleving en moedig ons aan: 

Heer, maak ons helemaal nieuw! 

 

-Refrein- 

De wind steekt op, de wind steekt op; 

waar zij waait leeft uw kerk weer op. 

Het vuur laait op, het vuur laait op: 

een vuur van liefde voor God! 



 

Wek ons tot leven en wakker ons aan: 

zet ons in vuur en in vlam. 

Breng een herleving en moedig ons aan: 

Heer, maak ons helemaal nieuw! 

 

De wind steekt op, de wind steekt op; 

waar zij waait leeft uw kerk weer op. 

Het vuur laait op, het vuur laait op. 

-Refrein- 

De wind steekt op, de wind steekt op; 

waar zij waait leeft uw kerk weer op. 

Het vuur laait op, het vuur laait op: 

een vuur van liefde voor God! 

 

 

Psalm 119 vers 3 

Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! 

Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken! 

'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; 

Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, 

Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, 

Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken. 

 

 

Opwekking 832 – Jezus Overwinnaar 

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. 

Voor eeuwig is Uw heerschappij.                          ) 
Uw troon staat onwankelbaar.                              ) 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.  )     2x 
Jezus, Overwinnaar!                                                ) 

Naam boven alle namen.  )  10x 

Voor eeuwig is Uw heerschappij.                         ) 
Uw troon staat onwankelbaar.                             ) 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. )  2x  
Jezus, Overwinnaar!                                               ) 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 

U bent Jezus, Overwinnaar.  ) 2x 

 

 

 



Opwekking 488 – De kracht van uw liefde 

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 dicht bij 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 dichter bij, 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 

 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij 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. 

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij 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. 

-Slot 2x- 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde. 

 

 

 

 



Opwekking 404 - Wij gaan op weg 

Wij gaan op weg met brandend hart, 
Met een gebed bij elke stap. 
Het lied van hoop klinkt door de landen, 
Zingend van de nieuwe dag. 
 
Tweeduizend jaar, en dag en nacht, 
brandt deze vlam, verlicht ons land. 
Mensen wachten, harten smachten, 
naar een liefde die verwarmt. 
 
Laat de vlam weer branden als een helder baken, 
als heraut van ´t morgenuur. 
Laat het lied weer sprank´len, 
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur. 
 
De liefde roept, de waarheid spreekt,  
dat is de kracht waarmee wij gaan. 
Om hen die vallen, hen die wank´len, 
op te vangen in uw naam. 
 
Laat de vlam weer branden als een helder baken,  ) 
als heraut van ´t morgenuur.                                       ) 
Laat het lied weer sprank´len,                                     )  2x 
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.  ) 

 

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



Opwekking 764 – Zegekroon 

U zult altijd voor ons strijden; 
U hebt steeds Uw trouw getoond. 
Deze waarheid is mijn blijdschap: 
Heer, U draagt de zegekroon, 
U, mijn Helper en Beschermer, 
U, mijn Redder en mijn Vriend. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

Waar Uw grootheid wordt bezongen, 
wil ik knielen voor Uw troon. 
Waar U bent, verstilt de onrust, 
want U draagt de zegekroon. 
Vul dit huis nu met Uw glorie, 
vul ons hart met heilig vuur. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

-Refrein- 
Halleluja! Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, 
Die de wereld verwon. 

U zult altijd voor ons pleiten; 
U zocht door tot U ons vond. 
En geen macht kan U bestrijden, 
want U draagt de zegekroon. 
U bent Jezus, de Messias, 
Die de wereld redding biedt. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

-Refrein- 
Halleluja! Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, 
Die de wereld verwon. 

 



Elke muur wordt neergehaald, ) 
ieder bolwerk afgebroken.        ) 
U draagt de zegekroon;             )   4x 
U overwon, U overwon!            ) 

Aan het kruis leek U verslagen, 
maar U hebt de dood onttroond; 
zelfs het graf kon U niet houden, 

 
want U draagt de zegekroon.(2x) 

-Refrein- 
Halleluja! Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, 
Die de wereld verwon. 

Elke muur wordt neergehaald,  ) 
ieder bolwerk afgebroken.         ) 
U draagt de zegekroon;              )  6x 
U overwon, U overwon              ) 

 

 


