
Total praise- volledig prijzen 
Heer, ik kijk omhoog naar de bergen 
Wetend dat U mij zult helpen 
Uw geeft vrede in tijden van stormen 
U bent de bron van mijn kracht 
U bent de kracht van mijn leven 
Ik hef mijn handen om u te prijzen 
U bent de bron van mijn kracht 
U bent de kracht van mijn leven 
Ik hef mijn handen om u te prijzen 
A-a-a-men… 
U bent de bron van mijn kracht 
U bent de kracht van mijn leven 
Ik hef mijn handen om u te prijzen 
A-a-a-men… 
U bent de bron van mijn kracht 
U bent de kracht van mijn leven 
Ik hef mijn handen om u te prijzen 
A-a-a-men…. 
 

My life is in your hands- Mijn leven is in uw handen 
Je hoeft je geen zorgen te maken en wees niet bang 
Vreugde komt in de morgen, problemen duren niet voor altijd 
Want er is een vriend genaamd Jezus, Hij zal al onze tranen wegvegen 
En al is je hart gebroken, hef dan je handen op en zeg 
Oh ik weet dat ik dit kan, ik weet dat ik kan staan 
Het maakt niet uit wat er gebeurd, mijn leven is in Uw handen 
Je hoeft je geen zorgen te maken en wees niet bang 
Vreugde komt in de morgen, problemen duren niet voor altijd 
Want er is een vriend genaamd Jezus, Hij zal al onze tranen wegvegen 
En al is je hart gebroken, hef dan je handen op en zeg 
Oh ik weet dat ik dit kan, ik weet dat ik kan staan 
Het maakt niet uit wat er gebeurd, mijn leven is in Uw handen 
 
Samen met Jezus kan ik dit aan, met Hem kan ik staan 
Het maakt niet uit wat er gebeurd, mijn leven is in Uw handen 
Dus wanneer we getest en beproefd worden, dan lijkt dat je naar beneden te halen 
Of als al je vrienden en geliefde nergens te vinden zijn 
Herinner je dan dat er een vriend is genaamd Jezus, Hij zal al onze tranen wegvegen 
En al is je hart gebroken, hef dan je handen op en zeg 
Oh ik weet dat ik dit kan, ik weet dat ik kan staan 
Het maakt niet uit wat er gebeurd, mijn leven is in Uw handen 
Samen met Jezus kan ik dit aan, met Hem kan ik staan 
Het maakt niet uit wat er gebeurd, mijn leven is in Uw handen 
Oh ik weet dat ik dit kan, ik weet dat ik kan staan 



Het maakt niet uit wat er gebeurd, mijn leven is in Uw handen 
Samen met Jezus kan ik dit aan, met Hem kan ik staan 
Het maakt niet uit wat er gebeurd, mijn leven is in Uw handen 
Mijn leven is in Uw handen 
Mijn leven is in Uw handen 
Mijn leven is in Uw handen 
 

Because of who you are – Vanwege wie U bent 
Om wie U bent, geef ik U glorie 
Om wie U bent, geef ik U lof 
Om wie U bent, zal ik mijn stem heffen en zeggen 
Heer, ik aanbid U om wie U bent 
Heer, ik aanbid U om wie u bent 
Om wie U bent, geef ik U glorie 
Om wie U bent, geef ik U lof 
Om wie U bent, zal ik mijn stem heffen en zeggen 
Heer, ik aanbid U om wie U bent 
Heer, ik aanbid U om wie u bent 
Jehovah Jireh, mijn voorziener 
Jehovah Nissi, Heer, U regeert over overwinningen 
Jehovah Shaloh, Mijn koning van de vrede 
Heer, ik aanbid U om wie U bent 
Jehovah Jireh, mijn voorziener 
Jehovah Nissi, Heer, U regeert over overwinningen 
Jehovah Shaloh, Mijn koning van de vrede 
Ik aanbid U, 
Heer, ik aanbid U om wie U bent 
Heer, ik aanbid U om wie U bent 
 

Water into wine- Water in Wijn 
Water in wijn, water in wijn 
Hij veranderde mijn leven net zoals water in wijn 
Hij vulde mij met genade en Zijn liefde 
Hij veranderde mijn leven net zoals water in wijn 
 
Velen zagen de dingen die Hij gedaan had 
Velen vertrouwden en geloofden in Zijn naam 
Hij  alleen kan aan onze behoeften voldoen 
Net zoals Hij dat in mij deed 
 
Hij is de God die alles kan doen 
Zoveel wonderen doet Hij nog steeds 
Hij alleen  kan aan onze behoeften voldoen 
Net zoals Hij dat in mij deed 
 



 
Zing lof tot onze God 
Zing lof tot onze koning 
Hij is de God die alles kan 
Hij veranderde mij, herschikte mij 
Hij vulde mij met Zijn liefde  
 

Peace be unto you- Vrede zij met u 
Vrede zij met u 
Wanneer u deze heilige plek verlaat 
Vrede zei met u 
Moge God u door zijn genade bewaren 
 
 
 
 
 
 
 
 


