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Breng ons samen

U roept ons samen als kerk van de Heer
Verbonden met U en elkaar
Wij brengen U lof, geven U alle eer
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar
Jezus is gastheer en nodigt ons uit
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt
Streef naar de gaven die God aan ons geeft
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt
Refrein:
Breng ons samen, één in uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft
U roept ons samen voor Woord en gebed
Als deel van uw kerk wereldwijd
Wij bidden om vrede, verzoening en recht
Gebruiken met vreugde de maaltijd
Wij breken het brood en verstaan het geheim
Om samen uw kerk en van Christus te zijn
Refrein:
Breng ons samen, één in uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft
(2x)
Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen
tot één hoop, tot uw eer
Heer, geef vrede
die ons samenbindt
Vader, maak ons één
Breng ons samen,
één in uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde..
Breng ons samen,
één in uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
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Met ons lied Heer

Met ons lied, Heer,
roept ons hart uit naar U,
naar U alleen,
vol verwachting,
vol verlangen naar U.
U maakt ons één.
Als wij u zien, Heer,
geeft U kracht om op te staan.
Wij mogen vrij van angst en schaamte
in uw huis binnengaan
Refrein:
Hosanna, hosanna.
U bent de God van redding.
U zij de eer, aanbidding.
Hosanna, hosanna.
Kom met uw Geest, vernieuw ons.
Verheerlijk uw naam, Heer Jezus.
Met ons lied, Heer,
keert ons hart zich naar U,
naar U alleen.
U maakt harten die gebroken zijn heel.
U maakt ze één
Als wij u zien, Heer,
geeft U kracht om op te staan.
Wij mogen vrij van angst en schaamte
in uw huis binnengaan.
Refrein:
Hosanna, hosanna.
U bent de God van redding….
Als wij u zien, Heer, geeft U kracht om op te staan.
Wij mogen vrij van angst en schaamte binnengaan.
Als wij u zien, Heer, geeft U kracht om op te staan.
Wij mogen vrij van angst en schaamte
in uw huis binnengaan.
Refrein:
Hosanna, hosanna.
U bent de God van redding…
Hosanna, hosanna.
Hosanna, hosanna.
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Kom proef en zie

Ik zoek de Heer,
Hij antwoordt mij.
Van al mijn angst
Zet Hij mij vrij.
Wie op Hem ziet,
wordt niet beschaamd,
en straalt van vreugd;
hij straalt van vreugd.
Ik riep in nood,
Hij hoorde mij!
En redt mij van mijn vijanden.
De Zoon van God
omringt ons steeds
en maakt ons vrij.
Hij maakt ons vrij!
Refrein:
Maak de Heer nu groot met mij.
Kom verhoog zijn naam nu samen.
Kom en de Heer met mij
en verhoog zijn naam voor eeuwig.
Proef en zie:
De Heer is goed!
Gezegend hij
die schuilt bij Hem.
O, vrees de Heer
alle heiligen!
Hij, die ons alles geeft.
Hij, die ons leven geeft!
Refrein(2x):
Maak de Heer nu groot met mij.
Kom verhoog zijn naam nu samen.
Kom en de Heer met mij
en verhoog zijn naam voor eeuwig.
Bridge(4x):
Kom, aanbid zijn naam
elke dag en nacht.
Een oneindig lied
stijgt als reukwerk op.
Refrein(2x):
Maak de Heer nu groot met mij.
Kom verhoog zijn naam nu samen.
Kom en de Heer met mij
en verhoog zijn naam voor eeuwig.
O, proef en zie:
de Heer is goed!
Hij, die ons alles geeft.
Hij, die ons leven geeft!
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Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer

Over al wat leeft,
bent U de hoogste Heer,
als de zon opkomt elke morgen weer.
Daarom vraag ik U, Heer van zee en land:
neem ook mijn leven in uw hand.
Refrein:
Regeer in mij met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
Er is één ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag.
Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk
als een spiegel zijn
van wie U in mij bent.
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan:
Heer, neem mijn leven in uw hand.
Refrein:
Regeer in mij met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
Er is één ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag.
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God heeft een plan met je leven

God heeft een plan met je leven
Je bent hier met een doel
Geloof het diep van binnen
T 'is meer dan een gevoel
Hij doet meer dan je kan bidden
Hij is groter dan je denkt
Ik weet dat Hij je helpt
Ik weet dat Hij je kent.
Dus stap uit je boot
Durf op water te lopen
Vraag god om hulp
En de hemel gaat open
Wees maar niet bang hij is altijd bij jou
In de storm in de strijd in een moeilijke tijd
God is trouw
God heeft een plan met je leven
Je bent hier met een doel
Geloof het diep van binnen
T 'is meer dan een gevoel
Hij doet meer dan je kan bidden
Hij is groter dan je denkt
Ik weet dat hij je helpt
Ik weet dat hij je kent
Dus stap uit je boot
Durf op water te lopen
Vraag god om hulp
En de hemel gaat open
Wees maar niet bang hij is altijd bij jou
In de storm in de strijd in een moeilijke tijd
God is trouw
Halleluja (8X)
(2x)
Dus stap uit je boot
Durf op water te lopen
Vraag god om hulp
En de hemel gaat open
Wees maar niet bang hij is altijd bij jou
In de storm in de strijd in een moeilijke tijd
God is trouw
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Vader, U bent goed

Op elk moment van mijn leven
in voor- of tegenspoed
aanbid ik U, mijn Jezus
en dank U voor uw bloed.
Ik vind kracht in U, mijn Vader,
als ik heel dichtbij U ben.
Mijn hart en mijn gedachten
worden warm als ik bedenk:
Refrein:
Vader, U bent goed,
U bent heilig, U bent liefde.
Jezus, U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U
en ik zing met heel mijn hart:
'Ik hou van U'.
Op elk moment van mijn leven
bij dag en bij nacht
wil ik uw woorden lezen
en dragen in mijn hart.
In de stormen van mijn leven,
in de regen, in de kou,
wil ik schuilen in uw vrede,
wil ik rusten in uw trouw.
Refrein:
Vader, U bent goed,
U bent heilig, U bent liefde.
Jezus, U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U
en ik zing met heel mijn hart:
'Ik hou van U'.
Vader, U bent goed,
U bent heilig, U bent liefde.
Jezus, U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U
en ik zing met heel mijn hart:
'Ik hou van U'.
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U
en ik zing met heel mijn hart:
'Ik hou van U'.
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Goedheid van God

Ik hou van U.
Uw genade blijft me dragen;
dag aan dag, in de palm van uw hand.
Van de morgen tot de avond,
als ik weer slapen ga,
zing ik steeds van de goedheid van God.
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
zing ik steeds van de goedheid van God.
Uw zachte stem
leidde mij door al mijn dalen.
U was dichtbij,
in mijn donkerste nacht.
Heer, ik ken U als een Vader.
Ik ken U als een vriend.
Ik leef met U,
in de goedheid van God.
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
zing ik steeds van de goedheid van God.
(2x)
Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.
Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.
Heel mijn hart en ziel
leg ik voor U neer.
Ik geef U alles, Heer!
Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.
(2x)
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
zing ik steeds van de goedheid van God.
Ja, ik zing van de goedheid van God.
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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 (2x)
Voor eeuwig is Uw heerschappij….
Bridge (3x)
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Refrein (2x)
Voor eeuwig is Uw heerschappij…
Ending
ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam,
Jezus, overwinnaar
Jezus, overwinnaar
U bent Jezus, overwinnaar.
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10.000 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.
Refrein:
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.
Refrein:
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.
Refrein:
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.
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Vader, ik kom in uw heiligdom binnen

Vader,
ik kom in uw heiligdom binnen,
Maker van hemel en aard',
vol eerbied voor uw heerlijkheid.
Heilig, heilig bent U in uw tempel
vol van genade en pracht.
Ik prijs U,
mijn hart aanbidt U.
Refrein
Al wat leeft, alles zingt
dat uw liefde ons omringt.
De schepping roept luid,
de zee doet mee.
Zelfs de bomen zijn blij,
prijzen U en zo ook wij.
Ik zing een nieuw lied
en ik verhoog uw naam
en prijs uw majesteit!
Jezus,
Heer van het leven, Verlosser,
wij komen dicht bij uw troon
en willen U ons leven geven.
Vul ons, vul ons opnieuw met uw liefde,
laat heel de wereld het zien,
vervul ons en toon uw glorie!
Refrein
Al wat leeft, alles zingt
dat uw liefde ons omringt.
De schepping roept luid,
de zee doet mee.
Zelfs de bomen zijn blij,
prijzen U en zo ook wij.
Ik zing een nieuw lied
en ik verhoog uw naam
en prijs uw majesteit!
Al wat leeft, alles zingt
dat uw liefde ons omringt.
De schepping roept luid,
de zee doet mee.
Zelfs de bomen zijn blij,
prijzen U en zo ook wij.
Ik zing een nieuw lied
en ik verhoog uw naam en prijs U Jezus,
ik verhoog en prijs U Jezus,
ik verhoog en prijs uw majesteit!
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Zo goed, Heer

(2x)
Uw liefde is geweldig!
Dat verbaast me meer en meer.
Zo rechtstreeks uit de hemel
komt genade, telkens weer.
Refrein:
Zo goed, Heer,
U bent zo goed voor mij.
Zo goed, Heer,
geweldig goed voor mij!
Uw sterke arm omvat mij,
zelfs door elke diepte heen.
Ik weet dat U mij draagt, Heer,
want U laat mij nooit alleen.
Refrein (4x)
Zo goed, Heer,
U bent zo goed voor mij.
Zo goed, Heer,
geweldig goed voor mij!
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