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Hoor de roep van de Koning

Hoor de roep van de Koning,
kijk omhoog naar de Zoon.
Laat je loflied als reukwerk zijn
dat opstijgt voor zijn troon;
want Gods rijke genade wordt in Christus betoond
aan een ieder die in Hem gelooft.
Hoor de roep van de Koning.
om te leven in 't licht;
om als Christus te dienen,
heilig voor Gods aangezicht.
Om rechtvaardig te leven,
steeds in zijn liefde één;
zo wordt Christus zichtbaar door ons heen.
Refrein:
Hoogste Koning,
hier zijn wij om te gaan,
U te volgen,
want uw Geest vuurt ons aan.
Vol van passie,
vol van kracht getuigen wij:
verlossing in Jezus' naam.
Hoor de roep van de Koning;
breng verlorenen thuis,
want God toont zijn ontferming
in het wonder van het kruis.
Breng vergeving en vrede;
bied de wereld weer hoop,
totdat elke tong zijn naam verhoogt.
Refrein:
Hoogste Koning,
hier zijn wij om te gaan,
U te volgen,
want uw Geest vuurt ons aan.
Vol van passie,
vol van kracht getuigen wij:
Refrein:
Hoogste Koning,
hier zijn wij om te gaan,
U te volgen,
want uw Geest vuurt ons aan.
Vol van passie,
vol van kracht getuigen wij:
verlossing in Jezus' naam.
Verlossing in Jezus' naam! (2x)
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Prachtige God

Eindeloos,
zo eindeloos,
uw liefde is zo groot.
Het kruis sprak uw genade uit voor mij.
't Is nooit gezien en nooit gehoord,
door niemand echt beseft;
hoe prachtig en hoe liefdevol U bent!
Refrein:
Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.
Eindeloos, zo eindeloos,
uw heerlijkheid verschijnt
en ieder kan uw machtig werk nu zien.
De grootsheid van uw majesteit
maakt dat mijn hart weer zingt
hoe krachtig en hoe weergaloos U bent!
Refrein(2x)
Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief
Refrein 2x:
U liet mij opnieuw uw
wonderen zien,
uw liefde veroverde mij.
Want niets op de wereld
is ooit zo mooi als U.
Refrein(2x)
Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief
Ik zing, ik zing voor U,
ik zing, ik zing voor U,
ik zing, ik zing voor U,
prachtige God!
Ik zing, ik zing voor U,
ik zing, ik zing voor U,
ik zing, ik zing voor U,
prachtige God!
Refrein(2x)
Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief
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Jezus regeert

Jezus regeert
op zijn eeuwige troon.
Hij is de Heer.
Hij bracht in de wereld
het licht van Gods Zoon.
Hij is de Heer.
Als Koning verheerlijkt;
zijn werk is volbracht.
Hij is de Heer.
Hij troont in ons midden
en toont ons zijn kracht.
Hij is de Heer.
Refrein:
Laat uw kracht zien, almachtig God.
Laat uw kracht zien, almachtig God.
O, God.
Uw boodschap geeft hoop
aan een wereld die breekt.
U bent de Heer.
Verlossing en trouw
door het woord dat U spreekt.
U bent de Heer.
Wij vragen geen rijkdom,
maar dragen het kruis.
U bent de Heer.
O, breng ons als erfdeel
de dwalenden thuis.
U bent de Heer.
Refrein:
Laat uw kracht zien, almachtig God.
Laat uw kracht zien, almachtig God.
O, God.
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Hosanna

Hohohohosanna, hahahalleluja,
Hehehehe loves me,
I got the joy of the Lord.
88

Een rivier

Een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede in mijn hart.
Een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede in mijn hart.
Een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
in mijn hart.
Een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
in mijn hart.
Ik heb lief als mijn Jezus,
ik heb lief als mijn Jezus,
ik heb lief als mijn Jezus,
in mijn hart.
Ik heb lief als mijn Jezus,
ik heb lief als mijn Jezus,
ik heb lief als mijn Jezus,
in mijn hart.
Een rivier vol van vrede,
een fontein vol van blijdschap,
ik heb lief als mijn Jezus,
in mijn hart.
Een rivier vol van vrede,
een fontein vol van blijdschap,
ik heb lief als mijn Jezus,
in mijn hart.
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U zal ik loven Heer

U zal ik loven, Heer,
met mijn ganse hart,
o God, ik wil uw wonderen verhalen;
in U wil ik mij verheugen.
U zal ik loven, Heer, met mijn ganse hart.
Ik zal U maken tot het voorwerp
van mijn vreugde, halleluja.
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Onze schuilplaats

Er is hoop die groter dan de dood is
Er is leven sterker dan het sterven
Er is licht dat niemand ooit kan doven
Er is liefde die nooit teleur zal stellen
Er is vrede ver voorbij de onrust
Er is blijdschap dieper dan tranen
Er is sterkte zelfs in onze zwakte
Er is trouw die ons nooit zal verlaten
Onze hulp en onze verwachting
is in U voor eeuwig
Refrein
Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots,
onze schuilplaats is God
Er is troost die sterker dan de pijn is
Er is vreugde groter dan ons lijden
Er is antwoord midden in de twijfel
Overwinning
dwars door al ons strijden
Onze hulp en onze verwachting
is in U voor eeuwig
Refrein
Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
En alle tranen voor altijd zal drogen
is het Uw Geest die ons helpt te geloven:
Een machtige rots, onze schuilplaats is God
Onze hulp en onze verwachting is in U
Onze hulp en onze verwachting is in U
Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig
Refrein
Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
En alle tranen voor altijd zal drogen
is het Uw Geest die ons helpt te geloven:
Een machtige rots, onze schuilplaats is God
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Ontzagwekkend

Ontzagwekkend is uw heiligheid.
Grenzeloos uw grote kracht
Onbetwistbaar soevereine God,
mijn hart is vol ontzag.
Fascinerend mooi is uw persoon.
Uw karakter is volmaakt.
Oogverblindend licht wanneer U spreekt,
het Woord dat mensen raakt.
Refrein:
Ik sta vol ontzag voor U,
vol ontzag voor U,
niemand is aan U gelijk.
Ik sta vol ontzag voor U,
vol ontzag voor U,
niemand is aan U gelijk.
Uw barmhartigheid is eindeloos,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Liefdevol ontfermend is uw hart,
uw trouw duurt voor altijd.
Uw genade is zo weergaloos.
Alles waarheid wat U zegt.
Ondoorgrondelijk in wat U doet,
uw oordelen zijn recht.
Refrein:
Ik sta vol ontzag voor U,
vol ontzag voor U,
niemand is aan U gelijk.
Ik sta vol ontzag voor U,
vol ontzag voor U,
niemand is aan U gelijk.
Refrein:
Ik sta vol ontzag voor U,
vol ontzag voor U,
niemand is aan U gelijk.
Ik sta vol ontzag voor U,
vol ontzag voor U,
niemand is aan U gelijk.
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Jezus wij verhogen U

Jezus, wij verhogen U,
wij erkennen U als Heer.
U bent hier, in ons midden, Heer,
en onze lofprijs geeft U eer.
Als wij aanbidden,
bouw uw troon,
als wij aanbidden,
bouw uw troon,
als wij aanbidden,
bouw uw troon.
Kom, Heer Jezus en neem uw plaats.
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Laat ons Christus zien

Bewerk ons hart, o God,
maak het goede grond.
Help ons te ontvangen
wat U spreekt tot ons.
Plant uw Woord diep in ons hart;
geef het rijke vrucht.
Leid ons in uw waarheid, Heer;
geef dat twijfel vlucht.
Refrein:
Laat ons zien;
laat ons Christus zien.
Laat uw glorie ons beschijnen
als uw Woord gepredikt wordt.
En laat ieder hart belijden:
Hij is Heer!
Uw Woord is levend licht
voor ons verlangend hart;
draagt ons door verleiding heen,
wijst ons steeds uw pad.
Uw Woord is brood voor onze ziel,
vrijheid voor de slaaf;
geeft ons wijsheid,
voedt ons op.
Heer, spreek tot ons vandaag.
Refrein:
Laat ons zien;
laat ons Christus zien.
Laat uw glorie ons beschijnen
als uw Woord gepredikt wordt.
En laat ieder hart belijden:
Hij is Heer!
(4x)
Waar zouden wij gaan, Heer?
Waar zouden wij gaan?
U hebt de woorden van eeuwig leven.
Laat ons zien;
laat ons Christus zien.
Laat ons zien;
laat ons Christus zien.
Laat uw glorie ons beschijnen
als uw Woord gepredikt wordt.
En laat ieder hart belijden:
Hij is Heer!
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Geest van leven (Ralph van Manen)
U bent de oogst
U bent de gouden zon
U bent de regen
U bent alles: de bron.
En in mijn gedachten Heer
In mijn strijden keer op keer
Bent U bij mij
U leeft in mij!
U bent diep blauw
En scharlakenrood
'k Wil U kennen
dat is wat U mij gebood.
U verwarmt mijn hart van steen
En U draagt mijn pijn, U alleen
U spreekt tot mij
Spreek nu tot mij
Refrein:
Geest van leven
in mij aanwezig
Houd U mij vast voor eeuwig
Geest van leven
Geest van leven
Schijn in het duister
Renig mij, maak mij heilig
Want U bent heilig
Geest van leven.
Ik verwacht U, in gebed heel stil
Daar met U zijn
Dat is wat ik wil
U neemt mijn angst weg,
U alleen
U geneest door tranen heen
'k Verlang zo naar U
Voor eeuwig bij U
Ik houd van U.
Refrein:
Geest van leven
in mij aanwezig
Houd U mij vast voor eeuwig
Geest van leven
Geest van leven
Schijn in het duister
Renig mij, maak mij heilig
Want U bent heilig
Geest van leven.
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Vrede van God

Vrede van God,
de vrede van God
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
In Jezus' naam,
in Jezus' naam,
in Jezus' naam geef ik jou:
vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Heilige Geest
de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van God,
de vrede van God
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
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