
Liederen uit Opwekking en/of Evangelische liedbundel, Op Toon Hoogte 

 
Lied: Jubel het uit – Opw. 525 
 
Jubel het uit, de Heer is hier, 
ontvang het koningskind. 
Als redder van de aarde, 
geeft hij het leven waardig; 
 
dus hemel en aarde, zingt 
dus hemel en aarde, zingt 
dus hemel dus hemel en aarde, zingt 
 
Jubel het uit de Heer regeert, 
wees blij verhef je stem. 
Zing als de schepping juicht, 
aanbiddend voor hem buigt; 
 
een vreugdelied voor hem, 
een vreugde lied voor hem, 
een vreugde een vreugde lied voor hem. 
 
Zijn koningschap zou eeuwig zijn, 
rechtvaardig en vol kracht. 
Laat ieder volk op aarde, 
zijn heerlijkheid ervaren; 
 
de liefde die hij bracht, 
de liefde die hij bracht, 
de liefde de liefde die hij bracht. 
 
een vreugde lied voor hem, 
een vreugde lied voor hem, 
een vreugde een vreugde lied voor hem. 
 
 
 

Lied: Licht in de nacht – Opw. 527 
 
Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken, 
dit is de nacht dat Zijn leven begon. 
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken, 
totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; 
Stralend breekt die held're morgen aan. 
 
Prijs nu Zijn naam, 
samen met de engelen. 
O, nacht vol licht, 
O, nacht dat Jezus kwam (2x) 
 



Wat Hij ons leert, is geven om een ander; 
liefde alleen is de weg die Hij wees. 
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden. 
Vrij van het juk van verdrukking en vrees. 
Uit ons hart en dwars door alle tranen 
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. 
 
Prijs nu Zijn naam, 
de naam van alle namen, 
en geef Hem glorie 
in alle eeuwigheid. 
 

Lied: Heerser over alle dingen – Opw. 672 
 
Heerser over alle dingen 
God van de oneindigheid 
van Uw liefde wil ik zingen 
buigen voor Uw majesteit 
Eeuwen komen, eeuwen gaan 
voor altijd blijft Uw trouw bestaan 
Uw Naam weerklinkt door het heelal 
'Die was en is en komen zal' 
 
U alleen kunt grootheid tonen 
in een enkel ogenblik 
de natuur spreekt zonder woorden 
vol verwondering luister ik 
U schiep leven door Uw Woord 
bracht het licht en duister voort 
zelfs nu Uw werk in zonde lijdt 
weerspiegelt zij Uw heerlijkheid 
 
In het lijden van dit leven 
in een dal van duisternis 
wilt U mij Uw liefde geven 
en de vrede die ik mis 
leid mij aan Uw sterke hand 
veilig naar de overkant 
ik hoef geen gevaar te vrezen 
als Uw huis mijn schuilplaats is 
 
Eeuwen komen, eeuwen gaan 
voor altijd blijft Uw trouw bestaan 
Uw naam weerklinkt door het heelal 
'Die was en is en komen zal' 
 
 
 



Kinderlied: Het wordt anders, het wordt lichter (couplet, refrein, couplet, refrein) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lied: Ik geloof in God de Vader (melodie: wat de toekomst brenge moge) EvL 289: 
 
Ik geloof in God de Vader 
die een bron van vreugde is, 
louter goedheid en genade, 
licht in onze duisternis. 
Hij, de Koning van de kosmos, 
heel de schepping zingt zijn eer 
heeft uit liefde mij geschapen 
en tot liefde keer ik weer. 
 
Ik geloof in Jezus Christus 
die voor ons ter wereld kwam. 
Zoon van God en Zoon des Mensen 
goede Herder, Offerlam. 
Door te lijden en te sterven 
groot is het geheimenis 
schenkt Hij mij het eeuwig leven, 
dat uit God en tot God is. 
 
Ik geloof dat mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen, God zij glorie, 
uit het graf is opgestaan. 
Door het brood - dit is mijn lichaam - 
door de wijn - dit is mijn bloed - 
geeft de Vredevorst mij vrede, 
maakt Hij alle dingen goed. 
 
Ik geloof ook in de Geest, 
Adem van God uitgegaan. 
Hij vertroost en Hij versterkt ons, 
waar wij in het leven staan. 
Door de Geest zijn wij verbonden 
met de Heer en met elkaar. 
Door zijn leiding gaan wij verder, 
maakt Hij zijn beloften waar. 
 
Lied:  Maak ons tot een stralend licht – Opw 346 
 
Maak ons tot een stralend licht 
voor de volken, 
een stralend licht 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld ziet 
wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 



 
Maak ons tot een woord 
van hoop voor de volken, 
een levend woord 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
dat U verlossing geeft. 
Uw genade door ons heen. 
 
Maak ons tot een zegening 
voor de volken, een zegening 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
wie elke schuld vergeeft. 
Uw genezing door ons heen. 
 
Maak ons tot een vrolijk lied 
voor de volken, een lied van dank 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld zingt 
voor degeen die eeuwig leeft. 
Laat het klinken door ons heen. 
 
En bouw uw koninkrijk 
in de volken, uw wil geschied' 
in de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
dat Jezus Christus heerst. 
Bouw uw koninkrijk in ons. 
Bouw uw koninkrijk op aard'! 
 
 

 

 


