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Prachtig mooie dag

(Daniel Lohues)



Verkeerde bien as leste
Dat gung alvast goed
Koffie en de stoete
Valt zoas ’t moet
Ik zat vannacht te denken
Dat het ook wel weer ’s mag
Eben ’n prachtig mooie dag
Eben ’n prachtig mooie dag



Niet allen’ ’t weer
Ok de blues en ok de rest
Ik haol vandaage alles 
buuten
Wat normaal de boel verpest
Lange leden da’k ’t leben
Zo mooi glanzend zag
Op dizze prachtig mooie dag
Op dizze prachtig mooie dag



Nee nee nee, der is gien man overboord
Ben vandaage zölfs bestand
Tegen ’n onvertogen woord



Nee nee nee, gien modder en gien
maaiveld
Ik zweef der overhen
Dat is alles wat vandaage telt



Met vleugelties van keersevet
Vlieg ik naor de zunne
Ik weet zeker da’k ’t red
Want ik wul weer umme
Met ’n kop vol zunlicht
Naor ’n vrouw die op mij wacht
Op dizze prachtig mooie dag
Op dizze prachtig mooie dag, hoe
Op dizze prachtig mooie dag
Op dizze prachtig mooie dag



OPENINGSWOORDJE



NU-JE-ONDERWEG-BAND



All Night All Day



All night, all day.
Angels watching over me, my Lord.
All night, all day.
Angels watching over me.



Sun is a-setting in the West;
Angels watching over me, my Lord.

Sleep my child, take your rest;
Angels watching over me.



All night, all day.
Angels watching over me, my Lord.
All night, all day.
Angels watching over me.



Now I lay me down to sleep,
Angels watching over me, my Lord.
I pray the Lord my soul to keep,
Angels watching over me.



All night, all day.
Angels watching over me, my Lord.
All night, all day.
Angels watching over me.



KOM AAN 
BOORD



Voor de zieken - voor de armen
Voor de mensen met verdriet
Voor het kind dat blijft proberen
Maar toch denkt: het lukt me niet
Voor de zwerver die moet zwerven
En geen plek heeft waar hij hoort
Is er altijd nog die Ene en die roept: kom 
maar aan boord



Kom aan boord
Ook voor jou is er een plekje
Waar je hoort
Laat de hoop niet langer varen
Kom aan boord
Sta niet doelloos aan de kant
Want er is een hart vol liefde
Pak die uitgestoken hand



Voor het meisje dat blijft denken
Alles gaat bij mij steeds mis
Voor de jongen die al vaker
Uit de boot gevallen is
Voor het kindje dat nog nooit
Van trouw of liefde heeft gehoord
Is er altijd nog die Ene en die roept: kom 
Maar aan boord!



Kom aan boord
Ook voor jou is er een plekje
Waar je hoort
Laat de hoop niet langer varen
Kom aan boord
Sta niet doelloos aan de kant
Want er is een hart vol liefde
Pak die uitgestoken hand



Kom aan boord
Ook voor jou is er een plekje
Waar je hoort
Laat de hoop niet langer varen
Kom aan boord
Sta niet doelloos aan de kant
Want er is een hart vol liefde
Pak die uitgestoken hand



Awesome God



When He rolls up His sleeves
He ain't just putting on the ritz
There's thunder in His footsteps
And lightning in His fists
The Lord wasn't joking
When He kicked 'em out of Eden
It wasn't for no reason
That He shed His blood
His return is very close
And so you better be believing that
Our God is an awesome God



Our God is an awesome God
He reigns from heaven above
With wisdom, power, and love
Our God is an awesome God



And when the sky was starless
In the void of the night
(God is an awesome God)
He spoke into the darkness
And created the light
(God is an awesome God)



Judgement and wrath He poured out 
on Sodom
Mercy and grace He gave us at the 
cross
I hope that we have not
Too quickly forgotten that
Our God is an awesome God



Our God is an awesome God
He reigns from heaven above
With wisdom, power, and love
Our God is an awesome God



Our God is an awesome God
He reigns from heaven above
With wisdom, power, and love
Our God is an awesome God



Our God is an awesome God (Our God is 
an awesome God)
He reigns from heaven above
With wisdom, power, and love
Our God is an awesome God



Our God is an awesome God (Our God is 
an awesome God)
He reigns from heaven above (He reigns)
With wisdom, power, and love (With 
wisdom and power)
God is an awesome God



Our God is an awesome God
Our God is an awesome God



Korte toespraak

Verhaal;

Louren Blijdorp



De Band;

LIGHT



Psalm 139



Heer die mij ziet zoals ik ben,

Dieper dan ik mij zelf ooit ken.

Kent U mij, U weet waar ik ga

U volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houd bewogen,



T’ Ligt alles open voor Uw ogen

Wat mij ten diepste houd bewogen

T’ ligt alles open

T’ ligt alles open

T’ ligt alles open voor Uw ogen



U bent mij overal nabij

Uw ogen waken over mij

Van toen ik vormloos ben ontstaan

U wist hoe het zou verder gaan

O God, hou mij geheel omgeven



En leid mij op de weg van t’ leven

O God, hou mij geheel omgeven

En leid mij op

En leid mij op

En leid mij op de weg van t’ leven



En leid mij op

En leid mij op

Ja, leid mij op de weg van t’ leven



In de hemel is de 
Heer



In de hemel is de Heer
en Zijn glans is als kristal
Hij is de Heilige van God
en Hij heerst over het heelal



Er is kracht in Zijn woord
Als de wateren bruist Zijn stem
Als de zon op de zee zo blauw
Is de rijkdom van Zijn trouw



En aan U alle macht
Alle heerlijkheid en kracht
En aan U is de eer
En de lof want U regeert!

U regeert!



Miljoenen in gereedheid
Staan de engelen om Zijn troon
Verbijsterend Zijn sieraad
En de schoonheid van Zijn kroon.



Er is kracht in Zijn woord
Als de wateren bruist Zijn stem
Als de zon op de zee zo blauw
Is de rijkdom van Zijn trouw



En aan U alle macht
Alle heerlijkheid en kracht
En aan U is de eer
En de lof want U regeert! 2x



U regeert in onze harten
U regeert over het heelal
U regeert in ons leven
U regeert overal!



Er is kracht in Zijn woord
Als de wateren bruist Zijn stem
Als de zon op de zee zo blauw
Is de rijkdom van Zijn trouw



En aan U alle macht
Alle heerlijkheid en kracht 

En aan U is de eer
En de lof want U regeert!

U regeert!



redenen



De zon komt op, maakt de morgen 
wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.



Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige 
Naam.



Heer, vol geduld toont U ons Uw
liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is
zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven
zingen;
tienduizend redenen tot
dankbaarheid.

482843



Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige 
Naam.



En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven
zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.



Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige 
Naam.



Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige 
Naam.



Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.



Korte toespraak

Verhaal;

Wim van der Wel



Nu-je-onderweg-band 

&

Light



Opwekking 642

De Rivier



Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.



Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag
’t Is een stroom van uw genade,
waar’k U steeds ontmoeten mag.



Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.



Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.



Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag
’t Is een stroom van uw genade,
waar’k U steeds ontmoeten mag.



Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.



Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: “ontmoet mij hier”



Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.



Leid mij steeds weer naar het water;
‘k wil U daar ontmoeten, Heer



Opwekking 638

Prijs Adonai



Wie is als Hij?
de Leeuw maar ook het Lam,
gezeten op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.



Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard’
alle heiligen; aanbid Hem.



Wie is als Hij?
de Leeuw maar ook het Lam,
gezeten op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.



Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard’
alle heiligen; aanbid Hem.



Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard’
alle heiligen; aanbid Hem.



Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard’
alle heiligen; aanbid Hem.



Opwekking 794

No Longer Slaves



You unravel me with a melody.
You surround me with a song
of deliverance from my enemies,
‘till all my fears are gone.



I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.

I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.



From my mother’s womb,
You have chosen me.
Love has called my name.
I’ve been born again, into Your family.
Your blood flows through my veins.



I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.

I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.



I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.

I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.



I am surrounded

By the arms of the father

I am surrounded

By song of deliverance

We’ve been liberated

From our bondage

We’re the sons and the daughters

Let us sing our freedom



Oooh oooh oooohh

Oooh oooh oooohh

Oooh oooh oooohh

Oooh oooh oooohh



You split the sea so I could walk 
right through it.
My fears were drowned in perfect 
love.
You rescued me so I could stand 
and sing:
I am a child of God.



You split the sea so I could walk right 
through it.
My fears were drowned in perfect 
love.
You rescued me so I could stand and 
sing:
I am a child of God.



I am a child of God

I am a child of God

I’m no longer a slave to fear

I am a child of God



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.



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.



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



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

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



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



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



Afsluiting

Gebed en Zegen



Vrijwillige bijdrage


