Come Alive
Lay down your burdens
Rest in the mercy
that Jesus provides
Come all ye weary
broken inside
Lay down your burdens
lay down your life

652 Zing voor de Koning
lay down your pride Zing voor de Koning,
het Lam op de troon.
Hij zal regeren,
Gods enige zoon.
Leven en redding brengt zijn heerschappij.
Vreugde zal heersen,
de schepping wordt vrij.

Refrein 1:
Come and lift your voice
At the throne of grace we come alive
Let the lost rejoice
In Jesus Christ His arms are open wide
Lay down your burdens
lay down your pride
Rest in the mercy
that Jesus provides
Come all ye weary
broken inside
Lay down your burdens
lay down your life
Refrein 1
Come and lift your voice
At the throne of grace we come alive
Let the lost rejoice
In Jesus Christ His arms are open wide
Refrein 2
Let these mountains shake
From the sound of voices multiplied
As our souls awake
In Jesus Christ His arms are open wide
Brug 4x
In this moment in Your presence
Overwhelmed by love we come alive
We cry holy King of Glory
Jesus Christ Your Name be lifted high

Refrein
Kom, zing dit lied met mij.
Zing dat je hoort bij Koning Jezus,
Hij is jouw Heer.
Kom richt je hart op Hem.
Zing nu, verhef je stem voor Jezus.
Zing voor de Heer.
Jezus komt terug
voor wie bidt en verwacht.
Wij willen klaar staan
bij dag en bij nacht.
Als Hij verschijnt,
klinkt ons lied tot zijn eer.
Satan moet wijken
en Jezus regeert!
Refrein
Kom, zing dit lied met mij.
Zing dat je hoort bij Koning Jezus,
Hij is jouw Heer.
Kom richt je hart op Hem.
Zing nu, verhef je stem voor Jezus.
Zing voor de Heer.
Kinderopwekking 77
GOD KENT JOU VANAF HET BEGIN
Refrein 2x
God kent jou
vanaf het begin
helemaal van buiten
en van binnenin
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet
Couplet:
En weet je wat zo mooi is
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou en mij

680 Mijn Redder, bergen moeten
wijken
Iedereen zoekt naar liefde,
trouw die nooit teleurstelt;
geef uw genade Heer.
Iedereen zoekt vergeving,
de goedheid van een redder;
de hoop van de volken.
Refrein
Mijn Redder, bergen moeten wijken
voor zijn geweldige kracht,
zijn geweldige kracht.
Als redder, grote overwinnaar
stond Jezus op uit het graf,
Hij stond op uit het graf.

661 Maak groot onze God.
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.

Neem mij zoals ik ben Heer
met al mijn angst en falen;
vul mijn hart opnieuw.
Ik geef mij aan U over
met alles wat ik geloof, Heer,
wil ik U volgen.

Refrein:
Maak groot onze God,
zing met mij,
maak groot onze God.
Zing want Hij.
is groot, zo groot onze God

Refrein
Mijn Redder, bergen moeten wijken
voor zijn geweldige kracht,
zijn geweldige kracht.
Als redder, grote overwinnaar
stond Jezus op uit het graf,
Hij stond op uit het graf

De God die eeuwig leeft,
de tijd geschapen heeft.
De Vader zond Zijn Zoon,
Vader zond Zijn Zoon.

Laat uw licht aan heel de wereld zien,
wij zingen tot de eer
van de verrezen Heer.
Jezus, laat uw licht
aan heel de wereld zien,
wij zingen tot de eer
van de verrezen Heer.

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
maak groot onze God

)
)
)2x
)

Maak groot onze God,
zing met mij,
maak groot onze God.
Zing want Hij.
is groot, zo groot onze God

681 Hosanna

832 Jezus Overwinnaar

Ik zie de grote koning
Vol glorie en met vuur omringd;
De aarde beeft, de aarde beeft.
Ik zie Hem in zijn liefde;
Onze zonden wast Hij weg.
En ieder zingt
En ieder zingt:

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.

Hosanna, hosanna,
Hosanna in de hoge.

)
)2x

Ik zie een generatie
Opstaan in gehoorzaamheid,
Met puur geloof, met puur geloof.
Ik zie een grote doorbraak,
Opgewekt door ons gebed;
We knielen neer, we knielen neer.
Hosanna, hosanna,
Hosanna in de hoge.

)
)2x

Genees mijn hart en maak mij rein,
Ontsluier het geheim van Uw heerlijkheid.
Leer mij hoe ik liefheb, Heer
Zoals U mij.
Raak mijn hart met wat U raakt,
Alles wat ik ben is voor U gemaakt
Op mijn weg van aards bestaan
Naar eeuwigheid.
Hosanna, hosanna,
Hosanna in de hoge.
Hosanna in de hoge
Hosanna in de hoge
Heer, ons hart is vol lof.
Wij verhogen uw naam.
Wees verheven,
o Heer mijn God,
Hosanna in de hoge
Hosanna, hosanna,
Hosanna in de hoge.
Hosanna, hosanna,
Hosanna in de hoge.

)
)2x

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
Uw troon staat onwankelbaar
ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam,
Jezus, overwinnaar.
Brug (3x)
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Refrein:
Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam,
Jezus, overwinnaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam,
Jezus, overwinnaar
Jezus, overwinnaar
U bent Jezus, overwinnaar.

