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In de naam van de Vader, door het werk van uw Zoon

(2x)
In de naam van de Vader, door het werk van Uw Zoon,
in de kracht van Uw Geest voor uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.
Refrein:
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt,
eng'len buigen neer, uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:
God maakt vrij, God maakt vrij.
In die hoop leven wij.
In de naam van de Vader, door het werk van Uw Zoon,
in de kracht van Uw Geest voor uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.
Refrein:
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt,
eng'len buigen neer, uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:
God maakt vrij, God maakt vrij.
In die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij.
Refrein:
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt.
eng'len buigen neer, uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het:
God maakt vrij, God maakt vrij.
In die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij.
God maakt vrij, God maakt vrij,
God maakt vrij, God maakt vrij!
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U geeft een nieuw lied in mijn mond

Ik was verloren, maar U redde mij
U trok mij uit de put, verhoogde mij
Zoveel liefde, toen ik was afgedwaald
zocht U naar mij.
Heer, U weet alles wat ik heb gedaan
maar door Uw bloed mag ik nu voor U staan.
Zoveel liefde, dat ik een kind van U mag zijn.
Refrein:
U geeft een nieuw lied in mijn mond,
ik roep het uit met heel mijn hart,
een lied van dank voor mijn grote God,
Halleluja!
Nu sta ik vast op deze rots,
nu ben ik veilig in de hand van God.
Alles werd nieuw toen Jezus kwam,
Halleluja, Uw liefde redde mij!
Nu mag ik leven in Uw koninkrijk
want Jezus' offer maakte plaats voor mij.
Zoveel vrede, omdat U van mij hield,
stierf U voor mij.
En nu wij weten hoe geliefd wij zijn,
zijn wij gekomen om bij U te zijn
Zoveel vreugde,
te weten dat U van ons houdt.
Refrein:
U geeft een nieuw lied
in mijn mond,…..
…Halleluja, Uw liefde redde mij!
Zoveel wonderen heeft U gedaan,
Zoveel plannen liggen voor ons klaar
Uw genade is zo groot voor ons,
dat wat geen mens verdient,
dat wat geen mens bedenkt,
is wat Uw liefde schenkt.
Refrein:
U geeft een nieuw lied
in mijn mond,…..
…Halleluja, Uw liefde redde mij!
Uw liefde redde mij! (5x)
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784

Wij zijn gekomen om U te aanbidden Jezus

Wij zijn gekomen om U te aanbidden, Jezus.
De woorden van ons hart gaan uit naar U.
Wij proclameren U als Overwinnaar,
houden vast aan de beloften van uw Woord.
Refrein:
Alles wat adem heeft, juich voor onze Heer.
Elke hand strekt zich uit naar de hemel, tot uw eer.
U heeft de hoogste plaats en U hebt alle macht.
Laat alles in dit huis zijn tot uw eer.
Wij zijn gekomen om U te aanbidden, Jezus.
De woorden van ons hart gaan uit naar U.
Wij proclameren U als Overwinnaar,
houden vast aan de beloften van uw Woord.
Refrein:
Alles wat adem heeft, juich voor onze Heer.
Elke hand strekt zich uit naar de hemel, tot uw eer.
U heeft de hoogste plaats en U hebt alle macht.
Laat alles in dit huis zijn tot uw eer.
Halleluja, U bent Koning,
Halleluja, Majesteit
Halleluja, dankzij U ben ik bevrijd.
Halleluja, U bent Koning,
Halleluja, Majesteit
Halleluja, dankzij U ben ik bevrijd.
Refrein:
Alles wat adem heeft, juich voor onze Heer.
Elke hand strekt zich uit naar de hemel, tot uw eer.
U heeft de hoogste plaats en U hebt alle macht.
Laat alles in dit huis zijn tot uw eer.
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Heer van de eeuwigheid laat ons uw glorie zien

Heer van de eeuwigheid laat ons uw glorie zien.
Heer over hemel en aard, God van Israël.
Kom in uw wijsheid en macht,
vol van uw glorie en kracht.
Hoor naar de roep van ons hart,
toon uw heerlijkheid.
En ieder zal U zien die komt in majesteit.
Refrein:
Adonai, Adonai,
dan buigt elke knie voor de hoogste Heer.
Adonai, Adonai,
dan juicht elke tong: U alleen bent Heer!
Adonai.
Zie Jeruzalem wacht, heft haar lofzang omhoog,
alle poorten zien uit naar de dag dat U komt.
En hoor hoe Sion zingt:
gezegend Hij die komt.
Refrein:
Adonai, Adonai,
dan buigt elke knie voor de hoogste Heer.
Adonai, Adonai,
dan juicht elke tong: U alleen bent Heer!
Adonai.
(2x)
U bent Heer over al wat leeft
U bent Heer over al wat leeft
U bent Heer over al wat leeft
U bent Heer over al wat leeft
En hoor hoe Sion zingt:
gezegend Hij die komt.
Refrein (2x)
Adonai, Adonai,
dan buigt elke knie voor de hoogste Heer.
Adonai, Adonai,
dan juicht elke tong: U alleen bent Heer!
Adonai.
Adonai (4x)
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O kom nu en jubel breng dank aan de Heer

Want de Heer is een groot God
en de Koning van alles wat leeft.
Want de Heer is een groot God
en de Koning van alles wat leeft.
O, kom nu en jubel,
breng dank aan de 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.
Want de Heer is een groot God
en de Koning van alles wat leeft.
O, kom nu en jubel,
breng dank aan de 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.
Want de Heer is een groot God
en de Koning van alles wat leeft.
Want de Heer is ….
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Maak groot onze God zing met mij

Refrein (2x)
Maak groot onze God, zing met mij,
maak groot onze God.
Zing want Hij is groot, zo groot onze God
De Koning in zijn pracht,
bekleed met eer en macht,
kom aarde, juicht voor Hem,
aarde juicht voor Hem.
Het duister vreest zijn licht,
als Hij rechtvaardig richt,
dan vlucht het voor zijn stem.
vlucht het voor zijn stem.
Refrein:
Maak groot onze God, zing met mij,
maak groot onze God.
Zing want Hij is groot, zo groot onze God
De God die eeuwig leeft,
de tijd geschapen heeft.
De Vader zond Zijn Zoon,
Vader zond Zijn Zoon.
Het Lam dat werd geslacht,
de Leeuw in al zijn kracht.
De Koning op de troon,
Koning op de troon.
Refrein:
Maak groot onze God, zing met mij,
maak groot onze God.
Zing want Hij is groot, zo groot onze God
Allerhoogste Heer,
)
waardig onze eer.
)
Kom, zing met mij
)2x
maak groot onze God )
Refrein:
Maak groot onze God, zing met mij,
maak groot onze God.
Zing want Hij is groot, zo groot onze God
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Halleluja, hallelujah (Agnus dei)

Halleluja, halleluja,
want de Heer God Almachtig regeert!
Halleluja, halleluja,
want de Heer God Almachtig regeert!
Halleluja, heilig, heilig
bent U Heer, God almachtig!
Waardig is het Lam,
waardig is het Lam.
U bent heilig, heilig
bent U Heer, God almachtig!
Waardig is het Lam,
waardig is het Lam.
Amen
Halleluja, halleluja,
want de Heer God Almachtig regeert!
Halleluja, halleluja,
want de Heer God Almachtig regeert!
Halleluja, heilig, heilig
bent U Heer, God almachtig!
Waardig is het Lam,
waardig is het Lam.
U bent heilig, heilig bent U Heer,
God almachtig!
Waardig is het Lam,
waardig is het Lam.
U bent heilig, heilig bent U Heer,
God almachtig!
Waardig is het Lam,
waardig is het Lam.
Amen.
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Jezus, wij vieren dat U overwon

Refrein(2x)
Jezus,
wij vieren dat U overwon;
Jezus,
uw liefde maakt ons blij.
Jezus,
U bracht ons leven door uw dood;
Jezus, uw offer maakt ons vrij.
Eens vastgebonden,
geknecht door slavernij,
maar Jezus droeg de zonden,
daardoor maakte Hij ons vrij.
Door zijn verlossing vieren wij nu feest
en om zijn liefde juichen wij.
Refrein:
Jezus,
wij vieren dat U overwon;
Jezus,
uw liefde maakt ons blij.
Jezus,
U bracht ons leven door uw dood;
Jezus, uw offer maakt ons vrij.
De weg is open
om met vrijmoedigheid
binnen te lopen
in zijn aanwezigheid.
Daar, in zijn glorie,
verdwijnen angst en nood,
zijn liefde raakt ons wezen aan.
Refrein:
Jezus,
wij vieren dat U overwon;
Jezus,
uw liefde maakt ons blij.
Jezus,
U bracht ons leven door uw dood;
Jezus, uw offer maakt ons..(2x)
Jezus, uw offer maakt ons vrij.
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Zegen, aanbidding

Zegen, aanbidding. Kracht, overwinning.
Ere zij de eeuwige God.
Laat elke natie, elke creatie
buigen voor de eeuwige God.
Elke tong in hemel, op aard
zal uw macht belijden.
Elke knie buigt neer voor uw troon,
aanbiddend.
U wordt hoog verheven, o God
en oneindig is uw heerschappij,
o, eeuwige God.
Zegen, aanbidding. Kracht, overwinning.
Ere zij de eeuwige God.
Laat elke natie, elke creatie
buigen voor de eeuwige God.
Elke tong in hemel, op aard
zal uw macht belijden.
Elke knie buigt neer voor uw troon,
aanbiddend.
U wordt hoog verheven, o God
en oneindig is uw heerschappij,
o, eeuwige God.
Refrein:
De aarde wordt vol van uw koninkrijk.
Zing nu voor de eeuwige God.
Geen andere macht is aan U gelijk.
Zing nu voor de eeuwige God.
Elke tong in hemel, op aard
zal uw macht belijden.
Elke knie buigt neer voor uw troon,
aanbiddend.
U wordt hoog verheven,
o God en oneindig is uw heerschappij,
o, eeuwige God.
Refrein:
De aarde wordt vol van uw koninkrijk.
Zing nu voor de eeuwige God.
Geen andere macht is aan U gelijk.
Zing nu voor de eeuwige God.
Elke tong in hemel, op aard
zal uw macht belijden.
Elke knie buigt neer voor uw troon,
aanbiddend.
U wordt hoog verheven, o God
en oneindig is uw heerschappij,
o, eeuwige God. (3x)
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