
554 E Ik weet hij heeft mij gered
Ik weet: Hij heeft mij gered,
mij in de vrijheid gezet;
ik geloof, ik geloof.
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld, heeft mij met liefde vervuld; ik
geloof, ik geloof.
'k Hef een banier op,
mijn Heer stond op uit het graf.
Refrein:
Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft, mijn
verlosser leeft.
Bridge
U draagt mijn lasten en richt mij op, om dansend op de berg te zien
hoe U weer komen zal.
(refrein 2x)



685 Met ons lied, Heer

Met ons lied, Heer,
Roept ons hart uit naar U, naar U alleen,
Vol verwachting, vol verlangen naar U.
U maakt ons één.

Refr.
Als wij u zien, Heer,
Geeft U kracht om op te staan.
Wij mogen vrij van angst en schaamte
In uw huis binnengaan.
Hosanna, hosanna.
U bent de God van redding.
U zij de eer, aanbidding.
Hosanna, hosanna.
Kom met uw Geest, vernieuw ons.
Verheerlijk uw naam, Heer Jezus.

Met ons lied, Heer,
Keert ons hart zich naar U, naar U alleen.
U maakt harten die gebroken zijn heel.
U maakt ze één.

Als wij u zien, Heer,
Geeft U kracht om op te staan.
Wij mogen vrij van angst en schaamte
(2e keer: In uw huis) binnengaan.(2x)
Hosanna, hosanna.
U bent de God van redding.
U zij de eer, aanbidding.
Hosanna, hosanna.
Kom met uw Geest, vernieuw ons.
Verheerlijk uw naam, Heer Jezus.



Hosanna, hosanna.
Hosanna, hosanna.

Je bent bijzonder (135)

Je bent bijzonder, o ja,
je bent een wonder, ja, ja,
je bent heel speciaal, weet je dat?
O, ja? Ja, ja!
Je bent bijzonder, o ja,
je bent een wonder, ja, ja,
je bent een hele grote schat.
O, ja? Ja, ja!

Soms denk je: Ach, wat stel ik voor,
wat stel ik voor,
ben ik niet een hele grote domoor,
een banaan die niemand ziet staan,
ziet staan,
maar nee, dat is niet waar,
luister maar.



845 D The blessing

The Lord bless you
And keep you
Make His face shine upon you
And be gracious to you
The Lord turn His
Face toward you
And give you peace(2x)

Amen, amen, amen
Amen, amen, amen

308 D O laat Gods Zoon je thans omhullen

O laat Gods Zoon je thans omhullen
Met zijn liefde en zijn Geest.
Laat je hart en ziel
Gevuld zijn door de Heer.
O geef Hem alles wat je vasthoudt
En zijn Geest zal als een duif
Op je leven dalen
Met godd'lijke kracht.

Jezus, o Jezus, kom en vul ons hart.
Jezus, o Jezus, kom en vul ons hart.

O kom en zing dit lied met blijdschap,
Met een hart vol van vreugd'.
Hef je handen in aanbidding naar omhoog.
O geef Hem al je pijn en moeite
En de jaren van verdriet
En nieuw leven vangt dan aan
In Jezus' naam.



Jezus, o Jezus, kom en vul ons hart.
Jezus, o Jezus, kom en vul ons hart.

731 D Jezus ik hou van U

Jezus, ik hou van U,
meer dan de sterren van de hemel,
meer dan het water van de zee,
meer dan ik U zeggen kan (2x)

Halleluja Adonai,
halleluja Adonai,
halleluja Adonai.

Amen (2x)

Revelation song

Worthy is the Lamb who was slain
Holy, holy is He
Sing a new song to Him who sits on
Heaven's mercy seat (2x)

Holy, holy, holy is the Lord God Almighty
Who was and is and is to come
With all creation I sing praise to the King of kings
You are my everything and I will adore You

Clothed in rainbows of living color
Flashes of lightning rolls of thunder
Blessing and honor strength and glory and power be
To You the only one who's King



Holy, holy, holy is the Lord God Almighty
Who was and is and is to come
With all creation I sing praise to the King of kings
You are my everything and I will adore You

(klein)
Filled with wonder awestruck wonder
At the mention of Your name
(opbouwen)
Jesus Your name is power, breath and living water
Such a marvelous mystery

Instrumentaal

Holy, holy, holy is the Lord God Almighty
Who was and is and is to come
With all creation I sing praise to the King of kings
You are my everything and I will adore You
I will adore You

271 G Want U bent machtig.

Want U bent machtig, Koning en God

U bent de Vredevorst, eeuwig en trouw

Want U bent machtig, Koning en God

U bent de Vredevorst, eeuwig en trouw

Heer, wij staan voor U
Geprezen zij Uw naam
Wij zien U in Uw heerlijkheid
En buigen voor Uw troon
U bent de Heer en wij willen U behagen
Wij brengen U de eer met heel ons hart



832 G Jezus overwinnaar

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.

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)
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen. (3X)



(Refrein)


