
O-764 Zegekroon (764) 
 
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 overwon 
 
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…  
 

A-397 Waymaker 
 

You are here 
Moving in our midst 
I worship you 
You are here 
Working in this place 
I worship you 
 
Way maker 
Miracle worker 
Promise keeper 
Light in the darkness 
My God 
That is who you are 
 
You are here 
Touching every heart 
I worship you 
You are here 
Healing every heart 
I worship you 
 
You are here 
Turning lives around 
I worship you 
You are here 
Mending every heart 
I worship you 
 
Way maker 
Miracle worker 
Promise keeper 
Light in the darkness 
That is who you are 
 
 
 
 
 
 
 



A-394 King of my heart 
 
Let the King of my heart 
Be the mountain where I run 
The fountain I drink from 
Oh, He is my song 
 
Let the King of my heart 
Be the shadow where I hide 
The ransom for my life 
Oh, He is my song 
 
You are good, good, oh  
You are good, good, oh  
 
And let the King of my heart 
Be the wind inside my sails 
The anchor in the waves 
Oh He is my song 
 
Let the King of my heart 
Be the fire inside my veins 
The echo of my days 
Oh He is my song 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-393 Vul dit huis met uw glorie 
 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid 
Want alles is door U, en alles is 
tot U 
Openbaar aan ons Uw 
heerlijkheid 
 
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer 
Jezus, is Koning 
Breng hulde geef Hem eer 
 
I love you… 
And my heart will follow wholy 
after you 
 
 


