
 

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. 
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. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning, 
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
5. Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 

Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 
Wat sterv'ling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden  
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden, 
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
Door ijver aangespoord.

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta  
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt  
U woord is het pad de weg waarop ik ga 
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta  
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij  
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 
Vader van het leven, ik geloof in U  
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U  
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht  
U die via duizend wegen ons hier samen bracht  
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit  
Om het zaad te zijn van Godsrijk 

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. 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, 
in rust met U die mij hebt voortgeleid.

6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; 
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot'; 
Gij zijt voor mij een schild in allen nood; 
Gij hebt mijn smart verdreven;  
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven;  
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven; 
Zo word' door mij Zijn naam altoos verheven; 
Zo word' Zijn lof vergroot. 

Ik bouw op u

Psalm 56: 5 en 6
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Heer U bent mijn leven



Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 

Glorie aan God. (4 x) 

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. 
Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. 
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

Glorie aan God. (4x) 

Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam: 
Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie!  
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!  
Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig!  
Jezus is Heer, Redder en Heer!  
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

Glorie aan God. (4x) 

Heersen met Hem op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij alle tranen voorbij. 
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding: 
waardig het Lam, waardig het Lam!  
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

Glorie aan God. (4x)  

Geef vrede, Heer, geef vrede,  
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons heeft geleden,   
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 

Geef  vrede

Glorie aan God


