Opwekking 771 – Een doel
Wij zijn gekomen
voor een ontmoeting met U
en wij verlangen
met heel ons hart naar meer van U.
Wat geweldig dat U hier bent!
Heer, ons loflied is uw troon.
Heel ons wezen is alleen op U gericht.
Voor de troon van uw genade
mogen wij als kinderen zijn,
daarom vieren wij het leven in uw licht!
Refrein :
Heer, wij zingen en aanbidden
om uw goedheid en uw trouw.
Onze dank en onze liefde zijn voor U.
En er is geen andere reden
waarom wij hier samen zijn.
Wij komen hier voor één doel: dat bent U

Opwekking 687 – Heer wijs mij Uw weg
Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.
Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.
Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Refrein:
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.
Heer kom dichter bij,
dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij
en Heer leer mij Uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan.
En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde
Refrein

Opwekking 789 – Lopen op het water
Opwekking 574 – Groot is Hij
Groot is Hij allerhoogste Heer
onze vredevorst; Wat een God is hij!
2x
Halleluja, Halleluja,
Halleluja wat een God is Hij!
2x
Halleluja,aan hem zij de glorie
rijkdom en macht; wat een God is Hij
2x

Opwekking 488 – Heer ik kom tot U
Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.
Refrein:
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.
De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.
(Refrein)

Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.
(Refrein)

Opwekking 670 – Op Hem rust mijn geloof
Op Hem rust mijn geloof
en hierin vind ik hoop,
dat Jezus Christus opstond uit de dood!
Geen vreugde overtreft
Het kennen van mijn Heer
En aardse rijkdom heeft geen waarde meer.
Bevrijd uit het duister Mogen wij thuis zijn
In Gods familie Wonen bij Hem
Als Uw erfgenamen Bindt U ons samen
Ons leven geven wij tot eer van U.
Verbonden als Uw volk Verenigd in Uw naam
een hoop een Heer een roeping om te gaan
Aanbiddend in Uw huis
Zien wij Uw heerlijkheid
En raakt Uw Heilige Geest ons allen aan
Laten we opstaan . Vol van Gods liefde
Laat ons op weg gaan Naar mensen in nood
Vertel Jezus' boodschap Aan heel de wereld
Dat ieder wordt gered die Hem gelooft.
En worden wij beproefd
Help ons om in ons land
Te strijden voor gerechtigheid en eer
Geen angst weerhoudt ons meer
Als wij de wedloop gaan
Ons leven is gekruisigd met de Heer

Uw rijk verbreidt zich In heel de wereld
Wie kan bestrijden Dit machtige vuur
Wij blijven belijden In moeilijke tijden
Geen helse macht voorkomt
God bouwt Zijn Kerk
En op die grote dag
Daalt neer bij God vandaan
De heil'ge stad het nieuw Jeruzalem
Een menigte knielt neer
Aanbiddend voor Gods troon.
Eén volk gevormd uit elke stam en taal.
Wat een bevrijding, machtige tijding.
de Leeuw van Juda Haalt zijn stralende bruid!
Wat een vervulling Voor heel de schepping
Van al wat is beloofd Door Jezus' komst! 2X

Johannes de Heer 928 – Ga nu heen in vrede
1. Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag'lijks leven, uw gezin uw werk.
Wilt u daaraan geven, dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
2. Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis.
Dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Opwekking voor Kids 106 – Wij zullen gaan
Toen Jezus terugging naar de hemel
toen gaf Hij ons een opdracht mee;
om in de wereld te vertellen
het Goede Nieuws aan iedereen.
Want alle mensen moeten weten
dat Hij voor hen gestorven is
en dat ze eeuwig kunnen leven
als ze geloven dat ook Hij hun Redder is.
Refrein:
Wij zullen gaan om de wereld te vertellen,
dat Jezus leeft en van alle mensen houdt.
Wij zullen gaan om van Jezus te getuigen,
zo wordt door ons heen Gods koninkrijk gebouwd.
Als je dan hoort van veel ellende,
van oorlog, honger en verdriet.
Denk niet: ’Nou dit is nu het einde’,
want zover is het nu nog niet.
Eerst moeten alle mensen weten
wat Jezus voor hen heeft gedaan.
Zodat ook zij nog kunnen kiezen om Hem te volgen
en om ook zijn weg te gaan.
(Refrein)
Als Jezus terugkomt uit de hemel,
komt Hij met majesteit en eer.
En dan zal iedereen zich buigen
en zeggen: ’Jezus is de Heer!’
En wie het nooit wilde geloven
die heeft dan nu de grootste pech.
Wie dacht: ’Ik kan mezelf wel redden’,
die is een grote dwaas, want Jezus is de weg!
(Refrein)

