
Sing-in light 17-04 

Jezus is Overwinnaar! 

NOTH 331 

Majesteit, Koning in eeuwigheid 

Majesteit, Koning in eeuwigheid, 

U Die heel de schepping 

door Uw hand hebt voortgebracht. 

Majesteit, Koning in eeuwigheid, 

U bent mijn Verlosser, 

mijn schuilplaats en mijn kracht. 

Refrein 

Wij verhogen U, Heer Jezus; 

elke knie zal buigen voor Uw troon. 

Wij verhogen U, Heer Jezus; 

niemand is als U, nee, niemand is als U. 

Majesteit, Koning in eeuwigheid, 

U Die heel de schepping 

door Uw hand hebt voortgebracht. 

Majesteit, Koning in eeuwigheid, 

U bent mijn Verlosser, 

mijn schuilplaats en mijn kracht. 

Refrein (2x) 

Nee, niemand is als U. 

Opening 

NOTH 315 

Heer, ik prijs Uw grote Naam 

Heer, ik prijs Uw grote Naam. 

Heel mijn hart wil ik U geven, 

want U bent de weg gegaan 

die mij redding bracht en leven. 

Refrein 

U daalde neer van Uw troon om mens te zijn. 

Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. 

Van het kruis naar het graf. 

Uit het graf weer opgestaan. 

Heer, ik prijs Uw grote Naam. 

NOTH 510 

Hij is machtig 

Refrein 

Hij is machtig, Hij is krachtig, 

Hij is prachtig en waarachtig, 

Hij is machtig Jezus de Heer. 

Hij is machtig, Hij is krachtig, 

Hij is prachtig en waarachtig, 

Hij is machtig Jezus de Heer. 

Alle macht, alle macht 

in de hemel, in de hemel 

en op aarde, en op aarde 

is Hem gegeven, is Hem gegeven. 

Refrein 

En geen ding, en geen ding 

is onmogelijk, is onmogelijk 

voor degene, voor degene 

die Hem gelooft, die Hem gelooft. 

Refrein 

Glorie heeft een Naam - Sela 

Wie wordt niet stil van het heelal?  
Zo weids en zonder grenzen,  
volmaakt geordend, overal,  
een raadsel voor de mensen.  
Dit wonder spreekt van God alleen,  
in Hem zijn alle dingen één. 

Wie wordt niet stil van hoe God zelf     
zijn liefde maar blijft geven? 
Van hoe Hij zoekt en vindt en helpt  
wie achter zijn gebleven.  
Glorieus in tederheid,  
de grote Maker heel dichtbij. 

Refrein 
En al die glorie heeft een Naam. 
Glorie heeft een Naam;  
een Naam die staat,  
een Naam die straalt.  
Jezus Christus bovenaan.  
Glorie heeft een Naam. 

Wie wordt niet stil van hoe Hij stierf,  
de Schepper zonder adem?  
Van hoe Hij zo de macht verwierf,  
als Koning van genade.  
De dood verslikt zich in Zijn Naam,  
de Zoon van God is opgestaan. 

Refrein 

Jezus, Jezus. 
Een Naam die staat, 
een Naam die straalt. 
Jezus, Jezus. 
Een Naam die staat, 



een Naam die straalt. 
Jezus, Jezus. 
Een Naam die staat, 
een Naam die straalt. 
Jezus, Jezus. 
Jezus Christus bovenaan. 

Refrein (2x) 

NOTH 298 

Breng dank aan de Eeuwige 

Breng dank aan de Eeuwige, 

breng dank aan de Heilige, 

breng dank aan onze Vader 

Die ons Jezus zond. (2x) 

Want nu zegt de zwakke: 

ik ben sterk, 

zegt de arme: ik ben rijk, 

om wat de Here heeft gedaan voor ons. 

Want nu zegt de zwakke: 

ik ben sterk, 

zegt de arme: ik ben rijk, 

om wat de Here heeft gedaan voor ons. 

Breng dank. 

Lezen: 

Romeinen 8: 31-39 

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. 

Refrein 
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. 

Refrein  

Naam boven alle namen. (10x) 

Refrein 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam: 
Jezus, Overwinnaar! 
U bent: Jezus, Overwinnaar! 
Ja, U bent: Jezus, Overwinnaar! 

Psalm 68: 10 

Geloofd zij God met diepst ontzag! 

Hij overlaadt ons dag aan dag 

met Zijne gunstbewijzen. 

Die God is onze zaligheid; 

wie zou die hoogste Majesteit 

dan niet met eerbied prijzen? 

Die God is ons een God van heil, 

Hij schenkt uit goedheid zonder peil 

ons ’t eeuwig, zalig leven. 

Hij kan en wil en zal in nood, 

zelfs bij het naad’ren van den dood, 

volkomen uitkomst geven. 

Groot is Uw trouw, o Heer – Kees 

Kraayenoord 

Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 

Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden 

en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt. 

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de 

toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

Refrein 

Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, 

o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Als wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 



Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar, 

zon, maan en sterren in hemelse baan 

tonen zo duid’lijk Uw Godd’lijke wijsheid, 

Uw grote trouw die zal blijven bestaan. 

Refrein 

Groot is Uw trouw ied’re morgen opnieuw. 

Groot is Uw trouw, U blijft altijd dezelfde. 

Groot is Uw trouw die zal blijven bestaan. 

Groot is Uw trouw tot in eeuwigheid. (2x) 

Refrein 

WK 448 

Jezus leeft in eeuwigheid 

Refrein 

Jezus leeft in eeuwigheid, 

Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. 

Hij is de Heer van mijn leven. 

Straks als er een nieuwe dag begint, 

en het licht het van het duister wint, 

mag ik bij Hem binnengaan, 

voor Zijn troon gaan staan. 

Hef ik daar mijn loflied aan: 

Refrein 

Straks wanneer de grote dag begint, 

en het licht voor altijd overwint, 

zal de hemel opengaan, 

komt de Heer eraan. 

Heffen wij dit loflied aan: 

Jezus komt in heerlijkheid, 

Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. 

Hij is de Heer van ons leven. 

NOTH 332 

Mijn Jezus, mijn Redder 

Mijn Jezus, mijn Redder; 

Heer, er is niemand als U. 

Laat elk moment, al wat ik denk, 

vol zijn van Uw liefde, Heer. 

Mijn schuilplaats, mijn trooster, 

veilige toren van kracht; 

adem en stem, al wat ik ben, 

brengen U voortdurend eer. 

Refrein 

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. 

Zing van de Koning en Zijn heerschappij. 

Bergen aanbidden, de zee juicht mee 

bij het horen van Uw Naam. 

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 

mijn leven lang loven, want U heb ik lief. 

Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 

 


