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Opw 717 Stil mijn ziel wees stil
Stil mijn ziel wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.

Opw 769 Build your Kingdom here
Come, set Your rule and reign
In our hearts again
Increase in us we pray
Unveil why we're made
Come, set our hearts ablaze with hope
Like wildfire in our very souls
Holy Spirit come invade us now
We are Your church
We need Your power in us
We seek Your kingdom first
We hunger and we thirst
Refuse to waste our lives
For You're our joy and prize
To see the captive hearts released
The hurt, the sick, the poor at peace
We lay down our lives for Heaven's
cause
We are Your church
We pray: revive this earth

God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen
Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van
verleiding
God U bent mijn God...
Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht
doorbreekt
God U bent mijn God...
Ik rust in U alleen.
Opw 244 Welzalig de man

Build Your kingdom here
Let the darkness fear
Show Your mighty hand
Heal our streets and land
Set Your church on fire
Win this nation back
Change the atmosphere
Build Your kingdom here
We pray
Unleash Your kingdoms power
Reaching the near and far
No force of Hell can stop
Your beauty changing hearts
You made us for much more than this
Awake the kingdom seed in us
Fill us with the strength and love of
Christ
We are Your church
We are the hope on earth

Welzalig de man die niet wandelt, in de
raad der goddelozen
Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters
Maar aan des Heren wet, zijn
welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst, bij dag en bij
nacht
Want hij is, als een boom geplant aan
waterstromen
die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof
niet verwelkt
Alles gelukt
Opw 645 Ik kies vandaag
Ik kies vandaag
Ik leef voor U
Ik kies vandaag
Ik geef mijn ja aan U

Ik kies vandaag
Ik wil Uw stem verstaan
Ik kies vandaag
Ik leef voor U
Want met heel mijn gezin
Dien ik U Heer
Want met heel mijn gezin
Wil ik leven tot Uw eer
Vandaag(2x)
Opw 427 Maak mij rein voor U
Maak mij rein voor U
als gelouterd goud en zuiver zilver
Laat mij zijn voor U
als gelouterd goud, puur goud
Dwars door het vuur
maakt u mij rein en puur
Ik strek mij uit, Jezus
naar meer van uw Geest en uw
heiligheid
Ja, ik besluit, Jezus
een dienstknecht te zijn van U. mijn
Meester
steeds tot u wil bereid
Maak mij rein voor U
was mijn levend schoon, vergeef mij
zonden
Laat mij zijn voor U
zuiver als uw Zoon, heilig mij.
Sela Belijdenis
U bent de God die roept,
mijn hart en leven zoekt,
die mij gevonden heeft;
het eeuwig leven geeft.
Als aan U toegewijd,
mijn hart en mond belijdt:
Ja, Jezus is mijn Heer;
dan kniel ik voor U neer.
Ik heb jou gekozen,
opgedragen om mijn weg te gaan.
In Mij blijvend vrucht te dragen,
ga dan in mijn Naam.
Heer, wij zeggen ja en amen,
brengen U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen;
Jezus onze Heer.
Mijn Jezus, geef mij kracht,
als ik uw hulp verwacht;
voltooi in mij uw werk
en maak in zwakheid sterk.

Als U mijn wegen leidt,
in moeite en in strijd,
houd ik gelovig stand;
Heer, neem me bij de hand.
Blijf in mijn liefde, alle dagen;
in liefde voor elkaar.
Wat je de Vader ook wilt vragen,
vraag het in mijn Naam.
Heer, wij zeggen ja en amen,
brengen U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen;
Jezus onze Heer.
Belijden onze Heer,
Jezus onze Heer, Jezus, amen.

Opw 569 - Regeer in mij
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.
Regeer in mij
met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
er is een 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.
Regeer in mij
met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
Er is een ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag.

Opw 464 Wees stil …
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

