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Welzalig de man die niet wandelt
in de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters,
maar aan des Heren wet zijn welgevallen
heeft
en diens wet overpeinst bij dag en bij
nacht.
Want hij is (want hij is)
als een boom, (als een boom)
geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft (die zijn vrucht
geeft)
op zijn tijd, (op zijn tijd)
welks loof niet verwelkt,
alles gelukt.

Tekst: Opwekking. Muziek: Traditional.
Opwekking: 244
© Opwekkingslectuur / Continental Sound
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Uw liefde, stralend als de zon,
sterker dan de wind,
zuiver als een bron,
waar ik verfrissing vind.
O - o - oh, ik ontvang uw liefde.
Genadig droeg U elke last,
mijn zonde en mijn pijn.
Nu heelt U mijn hart
en mag ik bij U zijn.
Oh, ik ontvang uw liefde.
Refrein:
Door - drenk mij, Heer, o schenk mij
meer
van uw liefde in mijn dorstig hart.
Door - stroom mij nu, ik dorst naar U;
doordrenk mij Heer.
Ik kom en leg nu elke last
dankbaar voor U neer.
Ik geef U heel mijn hart
en voel uw vrede weer.
Oh, ik ontvang uw liefde.

Tekst: Peter van Essen. Muziek: Stuart Townend.
Oorspronkelijke Titel: Pour over me. Tekst: Stuart Townend
Opwekking: 596
© Thankyou Music, CCLI #2767044
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O Heer, de vijand stelt
zijn overmacht in 't veld
en staat mij naar het leven.
Ook hoor ik overal
dat niets mij baten zal
daar God mij heeft begeven.
Maar, Heer, Gij zijt mijn schild.
Ik heb bij U geschuild
met opgerichten hoofde.
Uit Sions heilig oord
kwam steeds uw wederwoord
als ik U riep en loofde.
Ik legde mij en sliep.
Ik wist dat wie mij schiep
voor mijn behoud zou waken.
De morgen is gekeerd
en ik mocht ongedeerd,
dank zij Gods trouw, ontwaken.
Nu is mijn vrees voorbij,
God ondersteunde mij
en blijft mij vergezellen.
Zo treed ik in het perk
hoe dreigend ook en sterk
tienduizenden zich stellen.
Sta op, verlos mij, Heer,
Gij sloegt reeds menig keer
met uw geduchte handen
mijn vijand op de kaak,
ja, Gij vergruisde vaak
der goddelozen tanden.
O Helper, help ook nu.
Elk heil berust bij U.
Wees met ons en strijd mede.
Dan daalt uw zegen neer,
want uw triomf, o Heer,
omgeeft uw volk met vrede.

Tekst en Muziek: Liedboek voor de kerken
© Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied
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Laat als ik roep mij op U hopen,
Gm o God van mijn gerechtigheid.
Geef mij uw antwoord, doe mij o -pen,
die mij, als ik ben ingesloten,
ruim baan maakt en mij weer bevrijdt.
Hoe lang zult gij mij blijven smaden,
gij groten, door de schijn bekoord?
Weet toch: de Here slaat mij gade.
Weet dat ik leef van zijn genade.
Hij is het die mijn roepen hoort.
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Laat niet tot zonde uw geschil zijn,
maar zoekt uw vrede voor de nacht.
Spreekt tot uw hart en laat het stil zijn,
laat wat de Here wil uw wil zijn,
schenkt Hem wat Hij van u verwacht.
"Wie", zeggen velen, "toont ons 't
goede?"
Verhef dan uw gelaat, o Heer.
Gij maakt het mij zo wel te moede,
hebben zij 's werelds overvloeden,
uw vrede in mijn hart is meer.
Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.
Tekst en Muziek: Liedboek voor de kerken
© Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied
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U Heer bent wonderschoon,
naar U verlangt mijn hart.
En als uw ogen op mij zijn,
vervult uw liefde mij.

Tekst: Anneke Muurling. Muziek: Keith Green.
Oorspronkelijke Titel: Oh Lord, You're beautiful. Tekst: Keith
Green
Opwekking: 205
© Birdwing Music, CCLI #14514
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Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God.
Kom, zoals je bent, aanbid Hem.
Kom, zoals je bent en geef je hart.
Kom.
Eens zal elke tong U belijden als Heer,
buigt zich elke knie voor U neer.
Toch heeft U het beste aan hem beloofd
die nu in U gelooft.

Tekst: Peter van Essen. Muziek: Brian Doerksen.
Oorspronkelijke Titel: Come, now is the time to worship.
Tekst: Brian Doerksen
Opwekking: 539
© Vineyard Songs (UK/Eire), CCLI #2430948
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'k Hef mijn roep tot U, o Heer.
U bent onze lofzang waard.
Zo word ik bevrijd van mijn vijanden.
De Heer leeft, geprezen zij mijn Rots.
U, mijn Heiland en Verlosser, wees
verheerlijkt.
De Heer leeft, geprezen zij mijn Rots.
U, mijn Heiland en Verlosser, wees
verheer - lijkt.

Muziek: Michael O'Shields.
Oorspronkelijke Titel: I will call upon the Lord. Tekst: Michael
O'Shields
Opwekking: 179
© Sound III / Universal - MCA Music Publishing , CCLI #11263
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Ubi caritas et a - mor,
ubi caritas Deus ibi est.

Tekst: Taizé. Muziek: J. Berthier, Taizé.
© Ateliers et Presses de Taizé
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Jezus alleen, ik bouw op Hem.
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
dwars door het duister van de nacht.
Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.
Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.
En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.
Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan,
maar, o die dag dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!
Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd.
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.
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Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.
Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.
In Hem alleen, in Hem alleen!

Refrein:
Want ik wil zijn waar U bent,
leven in uw schuilplaats,
feesten aan uw tafel,
omgeven door uw heerlijkheid.
In uw schuilplaats, daar zou ik altijd
willen zijn.
Ik wil bij U zijn, heel dicht bij U zijn, o
Heer.

Tekst: Stuart Townend. Muziek: Keith Getty.
Oorspronkelijke Titel: In Christ alone.
Opwekking: 575
© Thankyou Music, CCLI #3350395
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Jezus, alles geef ik U,
wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn.
Jezus, alles geef ik U,
wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn.
Al mijn hoop, mijn plannen en mijn tijd
leg ik in uw hand, vertrouw ze aan U
toe.
Al mijn hoop, mijn plannen en mijn tijd
leg ik in uw hand, vertrouw ze aan U
toe.
Refrein:
Door uw wil te doen leer ik om vrij te
zijn.
Door uw wil te doen leer ik om vrij te
zijn.

Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman. Muziek: Jennifer Atkinson,
Robin Mark.
Oorspronkelijke Titel: Jesus, all for Jesus. Tekst: Jennifer
Atkinson, Robin Mark
Opwekking: 582
© Authentic Publishing, CCLI #879168
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Bridge:
O mijn God, U bent mijn schild en mijn
kracht.
In uw nabijheid merk ik:
U bent sterk al ben ik zwak.

Ik wil altijd zijn waar U bent,
al de dagen van mijn le - ven;
dat ik U niet van een afstand ken,
maar met U verweven ben.
Ik wil altijd zijn waar U bent,
in de schaduw van uw vleugels.
Breng me naar de plaats waar U bent,
ik wil bij U zijn, o Heer.

Ik wil altijd zijn waar U bent,
in de schaduw van uw vleugels.
Breng me naar de plaats waar U bent,
ik wil bij U zijn,
heel dicht bij U zijn, o Heer.
Refrein:
Want ik wil zijn waar U bent...
Tekst: Rikkert Zuiderveld. Muziek: Don Moen.
Oorspronkelijke Titel: I want to be where You are. Tekst: Don
Moen
Opwekking: 484
© Integrity's Hosanna! Music, CCLI #14136
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Mildheid en majesteit, God, in zijn
waardigheid,
werd in zachtmoedigheid een mens zoals
wij.
Heer van de eeuwigheid, teder en
toegewijd,
wast ons de voeten, Hij werd need'rig en
klein.
Refrein:
O, wat een heerlijkheid,
mildheid en majesteit.
Kom en aanbid Hem,
want dit is uw God.
Dit is uw God.
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Vaders voorzienigheid, beeld van zijn
zuiverheid,
leerde gehoorzaamheid al was Hij de
Zoon.
Droeg elke marteling toen Hij door 't
lijden ging,
bad bij zijn kruisiging: "Vergeef wat ze
doen".
Wijsheid uitzonderlijk, God,
ondoorgrondelijk,
heeft ons zo wonderlijk zijn liefde
betoond.
Brengt ons barmhartigheid, schenkt ons
standvastigheid.
Tilt onze menselijkheid omhoog tot zijn
troon.

Bridge:
Bouw uw Koninkrijk, (bouw uw
Koninkrijk,)
kom in majesteit, (kom in majesteit.)
Maak de aarde vol, (maak de aarde vol)
van Jezus' heerlijkheid.
Tekst: Mireille Schaart, Peter van Essen. Muziek: David Ruis.
Oorspronkelijke Titel: Father of creation. Tekst: David Ruis
Opwekking: 505
© Mercy / Vineyard Publishing, CCLI #785489
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Tekst: Rikkert Zuiderveld. Muziek: Graham Kendrick.
Oorspronkelijke Titel: Meekness and majesty. Tekst: Graham
Kendrick
Opwekking: 312
© Thankyou Music, CCLI #1400
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Refrein:
I'm falling on my knees,
offering all of me.
Jesus, You're all this heart is living for.

Vader van de schepping,
volvoer uw eeuwige plan.
Maak ons een generatie
die overwinnen kan.
Heer, laat uw Koninkrijk komen,
waar heel de schepping op wacht
en laat uw zalfolie stromen,
Heer, openbaar ons uw kracht.
Refrein:
Toon uw heerlijkheid in dit huis
tot een zegenend licht voor de volken.
Neem ons lied als reukoffer aan,
nu wij hier voor uw aange - zicht staan.
Koning van de aarde,
maak ons een licht in de nacht
en laat de wereld ervaren:
de kerk is vol van uw kracht.
Heer raak ons aan en vorm ons,
maak ons sterk en bereid.
Geef ons kracht waar wij kwetsbaar zijn;
dan zijn wij klaar voor de strijd.

Hungry, I come to You, for I know You
satisfy.
I am empty, but I know your love does
not run dry.
And so I wait for You,
so I wait for You.

Broken, I run to You, for your arms are
open wide.
I am weary, but I know your touch
restores my life
and so I wait for You,
so I wait for You.
Tekst en Muziek: Kathryn Scott
© Vineyard Songs (UK/Eire), CCLI #2650364
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Elke dag wil ik zingen van uw liefde,
buig ik mij bij de bron van leven neer.
Want in mijn diepste nood was U na - bij;
een stroom van liefde verzadigde mij.
Ik vertrouw op het kruis van mijn
Verlosser
en ik zing van het bloed dat overwint.
U wies mijn zonden weg, vernieuwde
mij;
uw dood bracht leven en nu ben ik vrij!
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Refrein:
Machtige Redder, wonderbaar
Raadgever,
Heer van elke tijd, vol van majesteit,
U bent koning van 't heelal.
Here der heren, blinkende Morgenster,
U, verrezen Zoon, draagt de
koningskroon,
U regeert, re - geert over al.
Ik verlang bij uw troon te zijn voor
eeuwig,
daar te zijn waar uw heerlijkheid
verschijnt,
waar alle volkeren verenigd zijn
en samen zingen tot eer van het Lam!

Bridge:
O Jezus, o Jezus, (2x)
U komt naar ons toe, o Jezus. (2x)
Tekst en Muziek: Ramon Plakke
© Ramon Plakke

17 Wij blijven geloven, dat onder miljoenen
Bm de Heer van de schepping een plan met
ons heeft,
waarin zich zijn heil en mijn twijfels
verzoenen
en dat aan elk leven bete - kenis geeft.
En ook dat zijn boodschap de mens kan
bevrijden,
hoe vast ook verstrikt in het web van de
tijd,
nog steeds kan vertroosten, verlichten,
bevrijden,
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos
lijkt.

Tekst: Peter van Essen. Muziek: Stuart Townend.
Oorspronkelijke Titel: Beautiful Saviour. Tekst: Stuart
Townend
Opwekking: 607
© Thankyou Music, CCLI #2492216
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Groter dan het universum,
hoog verheven boven al wat leeft,
niemand kan om U heen.
Nederig om af te dalen
in het diepste van de duisternis,
ik kan niet om U heen.

En dat Hij ons telkens de durf weer wil
geven,
ook nu in een wereld van steen en
metaal,
om buiten onszelf voor de ander te
leven;
ons kleine begin van zijn groot ideaal.

Refrein:
Zo groot het mysterie
dat U bij ons wilt zijn.

Dat werkelijkheid wordt als het oog van
de volken
zich niet meer vergeefs naar de horizon
richt
en 't morgenrood rijst dat zijn komst met
de wolken
verkondigt in duizenden kleuren van
licht.

Refrein:
U bent liefde en trouw voor altijd.
U bent rechtvaardig en goed.
U bent de schepper van alles wat leeft
en U komt naar ons toe.
Bekend met iedere gedachte,
elk moment aanwezig overal,
niemand kan om U heen.
Gehoorzaam om een mens te worden,
bewogen legde U het leven af,
ik wil niet om U heen.

Tekst: J. van Haeringen. Muziek: W. Hardenbol.
© Harmonia
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Laat mij Jezus in de wereld zijn.
Door zijn ogen zie ik de pijn
van de mens, die Jezus niet kent,
vast in de zonde, gebonden en gewond.
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Met Hem ga ik, in Hem ben ik sterk,
niet door daden, maar alleen door zijn
werk.
Aan het kruis brak de kracht van de
dood
door zijn bloed en zijn woord ga ik
voort.
Refrein:
Jezus, zie de nood,
want de mensen zijn zo blind.
Stort uw Geest uit en laat uw kracht nu
komen.
Werk door mij en maak hen vrij.
Ik wil Jezus in de wereld zijn,
door zijn liefde er voor mijn naaste zijn.
Door mij heen wordt zijn kracht
geopenbaard,
komt genezing, bevrijding van het
kwaad.
Meer van U wil ik in mijn leven Heer,
uw genade, uw rechtvaardigheid,
uw karakter, uw ogen, uw stem,
uw bewogenheid, dwars door alle strijd.
Ik wil U gehoorzaam zijn,
alles doen wat U van me vraagt.
Ik wil gaan waar U mij ook brengt
door de strijd, ook al doet het pijn.
Tekst en Muziek: Rolof Mulder
© Rolof Mulder

19
E

Where the Spirit of the Lord is, there is
freedom.
Where the Spirit of the Lord is, there is
freedom.
If you're tired and thirsty, there is
freedom.
If you're tired and thirsty, there is
freedom.
Refrein:
Freedom reigns in this place,
showers of mercy and grace,
falling on every face.
There is freedom.

So lift your eyes to heaven, there is
freedom.
Lift your eyes to heaven, there is
freedom.
Give your all to Jesus, there is freedom.
Give your all to Jesus, there is freedom.
Refrein:
Jesus reigns in this place, ...
Tekst en Muziek: Michael Larson, Rita Springer
© Flood Songs, CCLI #2609353
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Cru - cem tu - am adoramus Domine,
resurrectionem tuam lau - damus
Domine.
Lauda - mus et glorifica - mus.
Resurrectionem tuam lau - damus
Domine.
Vertaling:
Wij vereren uw kruis, Heer,
en prijzen uw wederopstanding.

Tekst en Muziek: J. Berthier
Oorspronkelijke Titel: Crucem tuam.
© Ateliers et Presses de Taizé
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Dank U voor het kruis, Heer,
dank U dat U stierf voor mij.
U droeg al mijn schuld en pijn;
nu ben ik rein.
Uw liefde wast mij schoon.
Dank U voor uw offer;
vastgenageld aan het kruis.
Liefdevol vergeeft U mij,
U leeft in mij
en omarmt mij als uw zoon.
Refrein:
Waardig is het Lam,
zittend op de troon.
Zegevierend voor altijd
draagt U de hoogste kroon.
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Refrein:
Hoog verheven Heer,
Jezus, Zoon van God,
de hemel gaf ons haar grootste schat.
Waardig is het Lam,
waardig is het Lam.
Tekst: Mireille Schaart. Muziek: Darlene Zschech.
Oorspronkelijke Titel: Worthy is the Lamb. Tekst: Darlene
Zschech
Opwekking: 615
© Hillsong Publishing, CCLI #3217555
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De Here is mijn herder.
Tekst en Muziek: Willy Appermont
Opwekking: 121
© Universal Songs / Five Music
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Turn your eyes upon Je - sus,
look full in his wonderful face,
and the things of earth will grow
strangely dim,
in the light of his glory and grace.

When He rolls up his sleeves, He ain't
puttin' on the Ritz.
Our God is an awesome God!
There is thunder in his footsteps and
lightnin' in his fists.
Our God is an awesome God!
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'd
better be believin' that
our God is an awesome God!

Tekst en Muziek: Helen H. Lemmel
© Public Domain, CCLI #15960
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Refrein:
Our God is an awesome God,
He reigns from heaven above
with wisdom, power and love,
our God is an awesome God!

De Here is mijn herder,
mij ontbreekt niets.
Hij doet mij nederliggen in grazige
weiden.
Hij voert mij aan rustige waat'ren.
Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in rechte sporen om zijns
naams wil.

And when the sky was starless in the
void of the night.
Our God is an awesome God!
He spoke into the darkness and created
the light.
Our 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!

Zelfs al ga ik door een dal
van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad want Gij zijt bij mij.
Uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
Gij richt voor mij
een dis aan voor d'ogen van wie mij
benauwen.
Gij zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij
volgen,
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis
des Heren verblijven tot in lengte van
dagen.

Tekst en Muziek: Rich Mullins
© BMG Songs, CCLI #41099
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Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag ge - lovig U verwachten.
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Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend,
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt.
Leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

Zie op mij in gunst van boven,
wees mij toch genadig, Heer!
Eenzaam ben ik en verschoven,
ja, d' ellende drukt mij neer.
't Roep U aan in angst en smart,
duizend zorgen, duizend doden
kwellen mijn bekommerd hart:
voer mij uit mijn angst en noden!

Denk aan 't vaderlijk meedogen,
Heer, waarop ik biddend pleit:
milde handen, vriend'lijk' ogen
zijn bij U van eeuwigheid.
Denk toch aan de zonde niet
van mijn onbedachte jaren!
Heer, die al mijn ontrouw ziet,
wil mij in uw goedheid sparen.

Sla op mijn ellende d' ogen,
zie mijn moeite, mijn verdriet,
neem mijn zonden uit meedogen
gunstig weg, gedenk die niet.
Red mij en bewaar mijn ziel,
wil, mijn God, mij niet beschamen,
want ik schuil bij U, ik kniel
met uw ganse volk tezamen.

God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des Heren:
wie Hem need'rig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.

Mogen mij toch steeds behoeden
vroomheid en waarachtigheid.
Hoopvol is het mij te moede,
U verwacht ik t' allen tijd.
Here God van Israël,
red uw volk in tegenspoeden!
Toon uw goddelijk bestel,
dat uw hand ons toch behoede!

Louter goedheid zijn Gods wegen
en zijn paden zijn vertrouwd
voor wie, tot zijn heil genegen,
zijn geboden onderhoudt.
Wil mij, uwen naam ter eer,
al wat ik misdeed vergeven.
Ik heb tegen U, o Heer,
zwaar en menigmaal misdreven.
Wie heeft lust de Heer te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wand'len moet.
Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht
zal 't gezegend aardrijk erven.
Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont,
't heil'geheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreeverbond getoond.
d' Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

Tekst en Muziek: Liedboek voor de kerken
© Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied
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Komt allen tezamen, jubelend van
vreugde,
komt nu, o komt nu naar Beth - le - hem!
Ziet nu de Vorst der eng'len hier
geboren.
Refrein:
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Ko- ning.
Het licht van de Vader, licht van den
beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
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O Kind ons geboren, liggend in een
kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Tekst: C.B. Burger. Muziek: John F. Wade.
Oorspronkelijke Titel: Adeste fideles.
© Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied
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This is the air I breathe,
This is the air I breathe:
your holy presence living in me

Bridge:
Heilig is de Heer,
de schepping juicht,
de schepping juicht. (Geheel 4x)
Tekst: Mireille Schaart. Muziek: Marty Sampson.
Oorspronkelijke Titel: God is great. Tekst: Marty Sampson
Opwekking: 586
© Hillsong Publishing, CCLI #3375851
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This is my daily bread,
This is my daily bread:
your very word spoken to me.
Refrein:
And I,I'm desperate for You.
And I,I'm lost without You.

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als on - ze Heer.
Kom met uw kracht, o Heer, en vul ons
tot uw eer,
kom tot uw doel met ie - der van ons.
Maak ons een volk, Heer, heilig en rein,
dat U, Heer, volkomen steeds toegewijd
zal zijn.

Tekst: Hans Lieberton / Opwekking. Muziek: Traditional.
Opwekking: 126
© Opwekkingslektuur / Continental Sound

Tekst en Muziek: Marie Barnett
© Mercy / Vineyard Publishing, CCLI #1874117
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Heel de schepping geeft U eer,
buigt zich vol aanbidding neer.
Jezus Christus, Zoon van God,
trouw in eeuwigheid.
Heel de schepping zingt uw lof;
U alleen bent onze God,
onze koning die regeert,
heerser voor altijd!
Refrein:
Hij is Heer en zijn eer
vult de aarde, vult de hemel
en zijn heerlijkheid wordt
wereldwijd geroemd.
Hij is Heer, geef Hem eer
heel de aarde, heel de hemel,
want wij leven voor
de glorie van uw naam,
de glorie van uw naam.
U alleen hebt alle macht,
leer ons leven uit uw kracht.
Blaas uw vuur aan in ons hart,
dat iedereen het ziet en ieder hoort:

Come and see, come and see,
come and see the King of love.
See the purple robe and crown of thorns
He wears.
Soldiers mock, rulers sneer
as He lifts the cruel cross.
Lone and friendless now He climbs
towards the hill.
Refrein:
We worship at your feet, where wrath
and mercy meet,
and a guilty world is washed by love's
pure stream.
For us He was made sin, oh, help me take
it in.
Deep wounds of love cry out 'Father,
forgive'.
I wor - ship, I worship the Lamb who was
slain.
Come and weep, come and mourn
for your sin that pierced Him there.
So much deeper than the wounds of
thorn and nail.
All our pride, all our greed
all our fallenness and shame.
And the Lord has laid the punishment on
Him.
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Man of heaven, born to earth
to restore us to your heaven,
here we bow in awe beneath your
searching eyes.
From your tears comes our joy,
from your death our life shall spring.
By your resurrection power we shall rise.
Tekst en Muziek: Graham Kendrick
© Make Way Music, CCLI #192405
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I'm giving You my heart and all that is
within.
I lay it all down for the sake of You, my
King.
I'm giving You my dreams, I'm laying
down my rights.
I'm giving up my pride for the promise of
new life.
Refrein:
And I surrender
all to You, all to You. (geheel 2x)
I'm singing You this song, I'm waiting at
the cross
and all the world holds dear, I count it all
as loss
for the sake of knowing You, for the
glory of your name,
to know the lasting joy, even sharing in
your pain.

Tekst en Muziek: Marc James
© Vineyard Songs (UK/Eire), CCLI #3033179
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'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn
God,
want in zijn hand ligt heel mijn
levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en 'k weet: Hij is mij
steeds nabij.

Tekst: Tineke van Pagée, A. de Vogel. Muziek: Tineke van
Pagée.
Opwekking: 42
© Opwekkingslectuur / Continental Sound
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Refrein:
Juicht, want Jezus is Heer,
kinderen Sions, verblijdt u ter ere van
Hem,
die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen het leven
weer geeft.
Liefde bedekt zijn schepping,
de bloemen, de vogels, het gras.
Zou Hij dan jou vergeten?
Jezus, die blinden genas, verrees!
Wees als een boom, die vruchtdraagt,
ieder seizoen op zijn tijd.
Drink van het levend water,
Jezus, de Bron voor altijd, verrees.
Refrein:
Tegenstem:
Wij juichen tot eer van onze God, die ons
liefheeft.
Wij juichen tot eer van onze God.
Liefde is zijn schepping,
zou Hij dan jou vergeten.
Wees een boom die vruchtdraagt,
drink het levend water.

Tekst en Muziek: Gijsbert Spijker
Opwekking: 174
© Continental Sound, CCLI #3529078

34 O, kom nu en jubel, breng dank aan de
Am Heer
en juich voor de Rots van ons heil.
O, kom voor zijn aangezicht, breng Hem
eer.
Verheug Hem met snarenspel.
Want de Heer is een groot God
en de koning van alles wat leeft. (geheel
2x)
Tekst: Rikkert Zuiderveld. Muziek: Robert E. Mason.
Oorspronkelijke Titel: O, come let us sing for joy.
Opwekking: 339
© Integrity Music / Universal Songs, CCLI #10257
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