Liturgie morgendienst 5 februari 2017
Opwekking 462: Aan Uw voeten, Heer
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats
Daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer,
Daarom buig ik mij voor U.
(2x)
Ja ik verkies nu om bij U te zijn,
en om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.
Refrein
Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding,
in Geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.
Refrein
Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
Opwekking 599: Kom tot de Vader
Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment,
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
Gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt
En wat je nu ook doet,
Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt
Refrein:
Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend
de liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt
daarmee is alles klaar wanneer jij komt

En wat je nu ook doet
Zijn liefde blijft bestaan
want niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
gaf Hij zijn eigen Zoon
en nu is alles klaar wanneer jij komt
Refrein 2x
De liefde die hij geeft,
De woorden die hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.
Opwekking 609: U bent heilig
(Man) - (Vrouw)
U bent heilig - U bent heilig
U bent machtig - U bent machtig
U bent waardig - U bent waardig
Eer en ontzag - Eer en ontzag
Ik wil volgen - Ik wil volgen
Ik wil luist'ren - Ik wil luist'ren
Van U houden - Van U houden
Iedere dag - Iedere dag
(Refrein)
(man) - (vrouw)
Ik wil zingen - U die koning bent
En juichen - en de hoogste Heer
In aanbidding - U de machtige
mij buigen - Kwam op aarde neer
U de Heer - Als Emannuel
aller Here - God zal met ons zijn
U mijn God - Als het Lam van God
Wil ik eren - Zo volmaakt en rein
Ik wil zingen - U die leven geeft
En juichen - Mij bevrijding bracht
In aanbidding - En voor eeuwig leeft
mij buigen - U hebt alle macht
U de Heer - U de Alfa, Omega
aller Here - Eens zal ik U zien
U mijn God - U mijn Meester, Messias,
Wil ik eren - Verlosser en Vriend
(man + vrouw)
U bent mijn Vredevorst, en ik leef alleen voor U.
U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U.

Opwekking 616: Houd me dicht bij U
Houd mij dicht bij U.
Laat me nooit meer gaan.
Voor u leg ik mij leven neer.
Verlangend naar u vriendschap Heer.
U alleen begrijpt
Wat ik nodig heb.
U liefde die mij warmte geeft.
Als U mij in uw armen neemt
Leid mij naar u hart.
Breng mij terug naar u.
U bent mijn doel.
U bent mijn harts verlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.
Hou mij dicht bij U.
Laat me nooit meer gaan.
Voor u leg ik mijn leven neer.
Verlangend naar u vriendschap Heer
U alleen begrijpt.
Wat ik nodig heb.
U liefde die mij warmte geeft.
Als U mij in uw armen neemt.
Leid mij naar u hart.
Breng mij terug naar u.
U bent mijn doel.
U bent mij harts verlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.
U bent mijn doel.
U bent mij harts verlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.
U bent mijn doel.
U bent mij harts verlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.
Houd mij heel dicht bij U.
Collectelied: True colors
You with the sad eyes
(Jij met je droevige ogen)
Don't be discouraged
(Wees niet ontmoedigd)
Oh I realize
(Ik realizeer mij)

Its hard to take courage
(Dat het moeilijk is om moed te verzamelen)
In a world full of people
(In een wereld vol met mensen)
You can lose sight of it all
(Kan je opeens het zicht verliezen)
And the darkness inside you
(En het duister binnenin je)
Can make you feel so small
(Kan je zo klein laten voelen)
But I see your true colors
(Maar ik zie jouw echte kleuren)
Shining through
(Door je heen schijnen)
I see your true colors
(Ik zie jouw echte kleuren)
And that's why I love you
(en dat is waarom ik van je hou)
So don't be afraid to let them show
(Dus wees niet bang om ze te laten zien)
Your true colors
(Je echte kleuren)
True colors are beautiful
(Echte kleuren zijn prachtig)
Like a rainbow
(Zoals een regenboog)
Show me a smile then
(Laat me dan een glimlach zien)
Don't be unhappy, can’t remember
(Wees niet ongelukkig, ik herinner me niet)
When I last saw you laughing
(Wanneer ik je voor het laatst zag lachen)
If this world makes you crazy
(Als deze wereld je gek maakt)
And you've taken all you can bear
(En je alles hebt gedaan wat je kon dragen)
You call me up
(Je kan met opbellen)
Because you know I'll be there
(Want je weet dat ik er zal zijn)
And I'll see your true colors
(En ik zie jouw echte kleuren)
Shining through
(Door je heen schijnen)
I see your true colors
(Ik zie jouw echte kleuren)
And that's why I love you
(en dat is waarom ik van je hou)
So don't be afraid to let them show
(Dus wees niet bang om ze te laten zien)
Your true colors
(Je echte kleuren)
True colors are beautiful

(Echte kleuren zijn prachtig)
Like a rainbow
(Zoals een regenboog)
If this world makes you crazy
(Als deze wereld je gek maakt)
And you've taken all you can bear
(En je alles hebt gedaan wat je kon dragen)
You call me up
(Je kan met opbellen)
Because you know I'll be there
(Want je weet dat ik er zal zijn)
And I'll see your true colors
(En ik zie jouw echte kleuren)
Shining through
(Door je heen schijnen)
I see your true colors
(Ik zie jouw echte kleuren)
And that's why I love you
(en dat is waarom ik van je hou)
So don't be afraid to let them show
(Dus wees niet bang om ze te laten zien)
Your true colors
(Je echte kleuren)
True colors
(Echte kleuren)
True colors
(Echte kleuren)
Shining through
(Door je heen schijnen)
I see your true colors
(Ik zie jouw echte kleuren)
And that's why I love you
(en dat is waarom ik van je hou)
So don't be afraid to let them show
(Dus wees niet bang om ze te laten zien)
Your true colors
(Je echte kleuren)
True colors are beautiful
(Echte kleuren zijn prachtig)
Like a rainbow
(Zoals een regenboog)

Liturgie middagdienst 5 februari 2017
Opwekking 27: Leid mij Heer
Leid mij, Heer, o machtig Heiland
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in 't barre land.
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met uw Geest steeds meer,
vul mij met uw Geest steeds meer.
Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
leid mij steeds door uwe liefde,
groeiend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U,
voed mij dat ik groei naar U.
Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom'.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in uw kracht,
kom, Heer Jezus, in uw kracht.
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met uw Geest steeds meer. (2x)
Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U. (2x)
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus in uw kracht. (2x)
Johannes de Heer 548: Liefde was het onuitputt’lijk
Liefde was het, onuitputt'lijk,
liefd' en goedheid, eind'loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed
vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen! God geeft vreugd'
en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig in de hemel zijnen
lof.
Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht.
Voor uw naam, zo groot en heerlijk zinkt de vijand
weg in 't niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning, ziet.

