
Agnus Dei    Michael W. Smith 

 

vrouwen Alleluia 
Alleluia 
For our Lord, God Almighty reigns! 
Alleluia 
Alleluia 
For our Lord, God Almighty reigns! 
Alleluia! 

meerstemmig Holy, holy are You Lord God Almighty! 
Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. 
You are holy, holy  
are You Lord God Almighty! 
Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. 
Amen. 

vrouwen Alleluia 
Alleluia 
For our Lord, God Almighty reigns! 
Alle 

Meerstemmig 
ander ritme 
voor mannen 

luia 
Alleluia 
For our Lord, God Almighty reigns! 
Alleluia! 

meerstemmig Holy, holy are You Lord God Almighty! 
Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. 
You are holy, holy are You Lord God Almighty! 
Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. 
You are holy, holy are You Lord God Almighty! 
Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. 
Amen, amen, amen. 



Blessed be Your name 
 
Alleen vrouwen 
Blessed Be Your Name 
In the land that is plentiful 
Where Your streams of abundance flow 
Blessed be Your name 
 
Blessed Be Your name 
When I'm found in the desert place 
Though I walk through the wilderness 
Blessed Be Your name 
 
Allen eenstemmig 
Every blessing You pour out 
I'll turn back to praise 
When the darkness closes in, Lord 
Still I will say 
 
Allen meerstemmig 
Blessed be the name of the Lord 
Blessed be Your name 
Blessed be the name of the Lord 
Blessed be Your glorious name 
 
Allen eenstemmig (mannen hoog) 
Blessed be Your name 
When the sun's shining down on me 
When the world's 'all as it should be' 
Blessed be Your name 
 
Blessed be Your name 
On the road marked with suffering 
Though there's pain in the offering 
Blessed be Your name 
 
Allen meerstemmig 
Every blessing You pour out 
I'll turn back to praise 
When the darkness closes in, Lord 
Still I will say 
 
2x allen meerstemmig 
Blessed be the name of the Lord 
Blessed be Your name 
Blessed be the name of the Lord 
Blessed be Your glorious name 
 
Mannen eenstemmig 
You give and take away 
You give and take away 
My heart will choose to say 
Lord, blessed be Your name 

 

 
 
2x allen meerstemmig 
You give and take away 
You give and take away 
My heart will choose to say 
Lord, blessed be Your name 

3x allen meerstemmig 
Blessed be the name of the Lord 
Blessed be Your name 
Blessed be the name of the Lord 
Blessed be Your glorious name 



Christus, onze Heer, verrees 
1708 Engelse melodie (Lyra davidica) 
Arrangement: Rob Buis en Kees Kraayenoord 
Met ‘Het graf is leeg’. Tekst en muziek: Kees Kraayenoord, Rob Buis 
 
mannen (lange slotnoot) Christus, onze Heer, verrees, 
vrouwen halleluja! 
mannen Heil’ge dag na angst en vrees, 
vrouwen halleluja! 
mannen Die verhoogd werd aan het kruis, 
vrouwen halleluja, 
mannen (lange noot) bracht ons in Gods vrijheid thuis (doorgaan), 

halleluja! 
  
eenstemmig Prijst nu Christus in ons lied, 

halleluja, 
die in heerlijkheid gebiedt, 
halleluja, 

driestemmig 
(ingetogen) 

die aanvaardde kruis en graf, 
halleluja, 

eenstemmig dat Hij zondaars ’t leven gaf, 
driestemmig halleluja! 

 
  
eenstemmig Maar zijn lijden en zijn strijd, 

halleluja, 
heeft verzoening ons bereid, 
halleluja! 

driestemmig 
(voluit) 

Nu is Hij der heem’len Heer, 
halleluja! 

eenstemmig (lange slotnoot) Englen juub’len Hem ter eer, 
driestemmig (andere slotnoot) halleluja! 
  
eenstemmig Jezus leeft, zing: 
driestemmig (lang aanhouden) Halleluja, Halleluja 
eenstemmig (lang aanhouden) Jezus leeft, het graf is leeg; 
driestemmig  Halleluja, Halleluja 
eenstemmig Jezus leeft, heel de hemel juicht; 
driestemmig Halleluja, Halleluja 
 Halleluja, Halleluja 
  
  
 
 



 

Dank u voor het kruis Heer 
(Opwekking 615)  

 
vrouwen 
(ingetogen) 

Dank U voor het kruis Heer,  
Dank U dat U stierf voor mij.  
U droeg al mijn schuld en pijn; 
nu ben ik rein;  
Uw liefde wast mij schoon.  
Dank U voor uw offer;  
vastgenageld aan het kruis.  
Liefdevol vergeeft U mij, 
U leeft in mij  
En omarmt mij als Uw zoon 

driestemmig 
(ingetogen) 

Waardig is het Lam 
zittend op de troon.  
Zegevierend voor altijd  
draagt U de hoogste kroon.  
Hoog verheven Heer 
Jezus, zoon van God.  
De hemel gaf ons haar grootste schat. 

driestemmig Waardig is het Lam  
Waardig is het Lam 

allen Dank U voor het kruis Heer,  
Dank U dat U stierf voor mij.  
U droeg al mijn schuld en pijn; 
nu ben ik rein;  
Uw liefde wast mij schoon.  
Dank U voor uw offer;  
vastgenageld aan het kruis.  

driestemmig Liefdevol vergeeft U mij, 
U leeft in mij 
En omarmt mij als Uw zoon 

2x driestemmig Waardig is het Lam 
zittend op de troon.  
Zegevierend voor altijd  
draagt U de hoogste kroon.  
Hoog verheven Heer 
Jezus, zoon van God.  
De hemel gaf ons haar grootste schat. 
Waardig is het Lam  
Waardig is het Lam  
Waardig is het Lam  
Waardig is het Lam  

 
 



De liefde wint 
Originele titel: Amazing Grace, door John Newton 
Arrangement: Henk Pool en Rob Buis 
Ned. Tekst: Han Kooreneef 
 
2x Oe, hoe,hoe (crescendo-decrescendo) 
 
De liefde wint. Ik voel *het weer 
Dit is een nieuwe dag 
Ik weet de weg verdwaal *niet meer 
En zie wat ik niet zag 
  
De liefde geeft mij zo *veel kracht  
Verjaagt de angst uit mij 
Zij is mijn zonlicht in *de nacht 
Het donker is voorbij  
 
Geen duizend ketens houden mij 
Bij Hem vandaan want ik ben vrij 
Ik zie het licht en ik was blind 
Dus ik geloof!  
De liefde (splitsing Oe, hoe, hoe) wint (allen 
Oe, hoe, hoe)  
 
De bakens zijn voorgoed *verzet 
Zijn Woord is mijn kompas 
Zijn liefde heeft mijn hart *gered 
Dat zo verloren was 
 
Geen duizend ketens houden mij 
Bij Hem vandaan want ik ben vrij 
Ik zie het licht en ik was blind 
Dus ik geloof! De liefde wint 
 
Geen duizend ketens houden mij 
Bij Hem vandaan want ik ben vrij 
Ik zie het licht en ik was blind 
Dus ik geloof!  
De liefde (splitsing Oe, hoe, hoe) wint (allen 
Oe, hoe, hoe) 
 
De wereld houdt er ooit *mee op 
Want alles gaat voorbij 
Maar zelfs wanneer mijn le*ven stopt 
Dan bent U hier bij mij 
Dan bent U nog bij mij 
Dan bent U nog dichtbij 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Geen duizend ketens houden mij 
Bij Hem vandaan want ik ben vrij 
Ik zie het licht en ik was blind 
Dus ik geloof! De liefde wint 
 
Geen duizend ketens houden mij 
Bij Hem vandaan want ik ben vrij 
Ik zie het licht en ik was blind 
3x Dus ik geloof! De liefde wint 
 
*begint voor de tel 



Goa      
  

mannen in Almulooooo 
da sing se soooo 
in Maarkulooooo 
da sing se soooo 
in Hengulooooo 
da sing se soooo 
maaa oons koa komt uut Goa, ealuk woa!  

refrein mannen in Almulooooo  
vrouwen oo - oo 
mannen da sing se soooo 
vrouwen soo mooooi 
mannen in Maarkulooooo 
vrouwen oo – oo –  
mannen da sing se soooo 
vrouwen oo oo soo vreesluk mooooi 
mannen in Hengulooooo 
vrouwen in Henguloo  
mannen da sing se soooo 
vrouwen dat kan wa ween 
allen, 3 st maaa oons koa komt uut Goa, ealuk woa! 

mannen a-j sin hebt dan kö-j rustug met ons meesing 
en as-t befalt dan kom-ie dur toch bie 
dur bint hier ook wal and’re korun maar die singun 

allen. 3st nig so mooi as wie! Mooi nie! 
refrein 
vrouwen a-j sin hebt dan kö-j rustug met ons meesing 

en as-t befalt dan kom-ie dur toch bie 
dur bint hier ook wal and’re korun maar die singun 

allen. 3st nig so mooi as wie! Mooi nie! 
refrein 
allen a-j sin hebt dan kö-j rustug met ons meesing 
deel  vrouwen oo, oo 
allen en as-t befalt dan kom-ie dur toch bie 
deel vrouwen oo, oo 
allen dur bint hier ook wal and’re korun maar die singun 
allen. 3st nig so mooi as wie! Mooi nie! 
refrein: let op laatste regel: 
maaa oons koa komt 
maaa oons koa komt  
maaa oons koa komt  
uut Goa, ealuk woa! 

  
    
 
Twentse tekst: Bert Kuipers 2012 



Heer, wijs mij uw weg 
Muziek: Niek Smelt en Elbert Smelt  
Tekst: Hans Maat 
 
  
Vrouwen 

Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt  
om door te gaan,  
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan. 

allen 
(eenstemmig) 

Heer leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
Het donker is, 
leid mij dan op uw weg,  
de weg die eeuwig is. 

meerstemmig Heer leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
Uw weg te gaan; 
spreek door uw Woord en Geest  
mijn hart en leven aan. 

meerstemmig  Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet 
de hoop opgeef, 

cursief is variant toon mij dat Christus  
heel mijn weg gelopen heeft 

 toon mij dat Christus  
heel mijn  

eenstemmig weg gelopen heeft 
   
  
 



Oorspr. titel: How great our God/O Lord my God 
Hoe groot zijt Gij 

Tekst: Suart K. Hine. Muziek: Carl Boberg 
Ned. tekst: Rikkert Zuiderveld 
© onbekend 
Arrangement: Kees Kraayenoord en Rob Buis 
 
O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering 
de wereld zie die U hebt voortgebracht. 
Het sterrenlicht, het rollen van donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 
 
Dan zingt mijn ziel 
tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij! 
 
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een Lam, 
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 
 
Dan zingt mijn ziel 
tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij! 
 
Als Christus komt met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! 
 
Dan zingt mijn ziel 
tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij! 
 



 
Ik wil juichen voor u mijn heer 

 
Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 
met blijdschap in mijn hart. 
Ik wil jubelen voor U, Heer, 
mijn hart is vol ontzag. 
 
(meerstemming) 

Ik erken: U, Heer, bent God 
en ik behoor U toe. 
Mijn aanbidding is slechts voor U 
wat ik ook denk of voel. 
 
Refrein: 
En ik ga door de poorten met een loflied, 
want ik wil U ontmoeten deze dag. 
En ik zing U alle lof toe, 
'k hef mijn handen naar U op. 
Ik prijs uw naam, 
God van de eeuwigheid. 
 
Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 
met blijdschap in mijn hart. 
Ik wil jubelen voor U, Heer, 
mijn hart is vol ontzag. 
 
Ik erken: U, Heer, bent God 
en ik behoor U toe. 
Mijn aanbidding is slechts voor U 
wat ik ook denk of voel. 
 
Want de Heer is goed. 
Zijn goedertierenheid  
is tot in eeuwigheid, amen! 
Ja, de Heer is goed, 
zijn liefde en zijn trouw  
zijn tot in eeuwigheid, amen! 
 
Refrein: 
En ik ga door de poorten met een loflied, 
want ik wil U ontmoeten deze dag. 
En ik zing U alle lof toe, 
'k hef mijn handen naar U op. 
Ik prijs uw naam,  
ik prijs uw naam, 
ik prijs uw naam, 
God van de eeuwigheid,.  

 

 

 

 



Opw. 595: Licht van de wereld  
  (Light of the World) 
 
 
 
Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis; 
Nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt,dat ik U wil kennen Heer, 
Bij U wil ik zijn elk moment. 
 
Refrein: 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
Heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 
Hemelse Heer, 
U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
Bent als een kind naar de wereld gekomen, 
Legde Uw heerlijkheid af. 
 
(Refrein) 
 
En nooit besef ik hoe U leed        ) 
De pijn die al mijn zonde deed.    )2x 
 
(Refrein) 
 
 
 
 
 
Oorspr. Titel: Light of the world. 
Tekst en muziek: Tim Hughes. Ned tekst: Peter van Essen 
Arr.: Elisa Krijgsman. Solo: Elisa Krijgsman. 
© 2000 Kingsway´s Thankyou music /  Unisong Music Publishers 
 



Mourning into dancing 
 
 
He's turned my mourning into dancing again 
He's lifted my sorrows 
And I can't stay silent,  
I must sing for His joy has come 
He's turned my mourning into dancing again 
He's lifted my sorrows 
And I can't stay silent,  
I must sing for His joy has come 
 
Where there once was only hurt, He gave His healing hand 
Where there once was only pain, He brought comfort like a friend 
I feel the sweetness of His love piercing my darkness 
I see the bright and morning sun as it ushers in His joyful gladness 
 
He's turned my mourning into dancing again 
He's lifted my sorrows 
And I can't stay silent,  
I must sing for His joy has come, woh!!  (van He naar You!) 
You’ve turned my mourning into dancing again 
You’ve lifted my sorrows 
And I can't stay silent,  
I must sing for Your joy has come 
 
Where there once was only hurt, You gave Your healing hand 
Where there once was only pain, You brought comfort like a friend 
I feel the sweetness of Your love piercing my darkness 
I see the bright and morning sun as it ushers in Your joyful gladness 
 
You’ve turned my mourning into dancing again 
You’ve lifted my sorrows 
And I can't stay silent,  
I must sing for Your joy has come 
 
Your anger lasts for a moment in time 
But Your favor is here 
And will be on me for all my life time 
 
You’ve turned my mourning into dancing again 
You’ve lifted my sorrows 
And I can't stay silent,  
I must sing for Your joy has come 
 
You’ve turned my mourning into dancing again 
You’ve lifted my sorrows 
And I can't stay silent,  
I must sing for Your joy has come 
 



Trading My Sorrows 

2x Verse (1x solo, 1x koor meerstemmig) 
I'm trading my sorrow 
I'm trading my shame 
I'm laying it down for the joy of the Lord 
I'm trading my sickness 
I'm trading my pain 
I'm laying it down for the joy of the Lord 

2x Chorus: 
Yes Lord yes Lord yes yes Lord 
Yes Lord yes Lord yes yes Lord 
Yes Lord yes Lord yes yes Lord Amen 
 
(meerstemmig)  
I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned 
Struck down but not destroyed 
I'm blessed beyond the curse for his promise will endure 
And his joy's gonna be my strength 
 
Though the sorrow may last for the night 
His joy comes with the morning 

(meerstemmig)Verse  

Chorus 

(1/2 noot hoger) Chorus 

(1/2 noot hoger) Chorus 

 

Yes, Yes, Lord, Amen  

(hoger 2x) Yes, Yes, Lord, Amen  

 (hoger) Yes, Yes, (lang) Lord, Ame----enn  

 

 



   
You are good   The Katina’s 
 
 
2x 2x Lord You are good and Your mercy endureth forever 

meerstemmig People from every nation and tongue 
From generation to generation 

 We worship You, Hallelujah, hallelujah 
We worship You, For who You are 
We worship You, Hallelujah, hallelujah 

andere noot We worship You, For who You are 
 Your are good 
tussenspel en 
handclaps 

 

3x Yes you are 
meerstemmig 2x So good 
3x Yes you are 
2x You are good, all the time 

All the time, You are good 
hoog 2x  You are good, all the time 

All the time, You are good 
4x Lord You are good and Your mercy endureth forever 
meerstemmig People from every nation and tongue 

From generation to generation 
 We worship You, Hallelujah, hallelujah 

We worship You, For who You are 
We worship You, Hallelujah, hallelujah 

andere noot We worship You, For who You are 
 For who You are 
lange noot You are good 
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