
Ik wil juichen voor U, mijn Heer

Ik wil juichen voor U, mijn Heer
Met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U Heer
Mijn hart is vol ontzag
Ik erken: U, Heer, bent God
En ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
Wat ik ook denk of voel.

En ik ga door de poorten met een loflied,
Want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
'K hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid.

Ik wil juichen voor U...

Ik erken: U, Heer bent God...

Want de Heer is goed.
Zijn goedertierenheid
Is tot in eeuwigheid, amen!
Ja de Heer is goed,
Zijn liefde
En zijn trouw
Zijn tot in eeuwigheid, amen!

Laatste keer:
En ik ga door de poorten met een loflied,
Want ik wil U ontmoeten deze dag (2x)
En ik zing U alle lof toe,
'K hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam, )3x
God van de eeuwigheid)3x



Mighty to save

Well, everyone needs compassion
A love that's never failing
Let mercy fall on me
Well, everyone needs forgiveness
The kindness of a Savior
The Hope of nations

Savior, He can move the mountains
For my God is mighty to save
He is mighty to save
Forever, author of Salvation
He rose and conquered the grave
Jesus conquered the grave

So take me as You find me
All my fears and failures
And fill my life again
I give my life to follow
Everything I believe in
And now I surrender (I surrender)

Savior, He can move the mountains
My God is mighty to save
He is mighty to save
Forever, author of Salvation
He rose and conquered the grave
Jesus conquered the grave(2x)

Shine Your light and let the whole world see
We're singing for the glory of the risen King, Jesus
Shine Your light and let the whole world see
We're singing for the glory of the risen King(2x)

Savior, He can move the mountains
My God is mighty to save
He is mighty to save
Forever, author of Salvation
He rose and conquered the grave
Jesus conquered the grave



Jezus is..
Jezus is het licht der wereld
Jezus is het levend woord
Jezus is de goede herder
Jezus is het Lam van God

Jezus is het levend water
Jezus is het levend brood
Jezus is de ware wijnstok
Jezus is de Zoon van God

Hij kent ons als geen ander
Hij weet wie we zijn
Hij weet hoe wij ons voelen
Hij was een mens als wij
Hij deelt in onze vreugde
en Hij kent ons verdriet
nee, er is niemand zoals Hij

Jezus is de Messias
Jezus is de bruidegom
Jezus is de hogepriester
Jezus is het Lam van God

Jezus is de Zoon des mensen
Jezus is de weg tot God
Jezus is de overwinnaar
Jezus is de Zoon van God

Hij is aan ’t kruis gestorven
Hij droeg daar onze schuld
Hij gaf zijn eigen leven
Hij heeft de wet vervuld
gestorven en begraven
maar ook weer opgestaan
ja, Jezus leeft in eeuwigheid

Jezus is de Leeuw van Juda
Jezus is de sterke Rots
Jezus is onze Redder
Jezus is het Lam van God

Jezus is de Weg en Waarheid
Jezus is de Vredevorst
Jezus, het begin en einde
Jezus is de Zoon van God
Jezus is de Zoon van God



De goedheid van God

‘k hou van U.
Uw genade blijft me dragen;
dag aan dag, in de palm van uw hand.
Van de morgen tot de avond,
als ik weer slapen ga,
zing ik steeds van de goedheid van God.

Refrein:
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
zing ik steeds van de goedheid van God.

Uw zachte stem leidde mij door al mijn dalen.
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht.
Heer, ik ken U als een Vader.
Ik ken U als een vriend.
Ik leef met U, in de goedheid van God.

(Refrein)

Bridge 2x:
Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.
Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.
Heel mijn hart en ziel
leg ik voor U neer.
Ik geef U alles, Heer!
Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.

(Refrein 2x)

Ja, ik zing van de goedheid van God.



Laat uw glorie zien

Laat uw glorie zien
aan heel de wereld om ons heen;
als wij samen U aanbidden
dan maakt U ons één.

Laat uw glorie zien,
laat alle blijdschap die U brengt
een getuigenis van hoop zijn
voor wie U niet kent.

Refrein:

Als wij samen U aanbidden
en vol eerbied voor U staan,
daalt uw Geest neer in ons midden;
raak ons allen aan.
Als wij Jezus' naam belijden
als de enige die redt.
Toon uw majesteit en glorie,
dat is ons gebed.

Laat uw glorie zien,
dat heel de wereld horen mag
het lied van Jezus en het kruis
waar Hij ons redding bracht.

Laat uw glorie zien
aan wie gebroken is en moe,
dat zij horen hoe U liefdevol
hun namen roept.

Refrein:

Als wij samen U aanbidden
en vol eerbied voor U staan,
daalt uw Geest neer in ons midden;
raak ons allen aan.
Als wij Jezus' naam belijden
als de enige die redt.
Toon uw majesteit en glorie,
dat is ons gebed.

Laat uw glorie zien. ..(4x)
Wij aanbidden U... (4x)



Ik Aanbid U, Heer,
Almachtig God.
Niemand is als U.

Ik Aanbid U, Heer, o Vredevorst.
Heel mijn hart verheerlijkt U.
Ik dank U, Heer,
U bent mijn gerechtigheid.
Ik Aanbid U, Heer, almachtig God,
Niemand is als U.(2x)



De muziek vervaagt (intro Hanna met gitaar) Florianne start

De muziek vervaagt 
langzaam wordt het stil, 
dan kom ik bij U. 
Met mijn grootste wens 
iets te geven Heer 
waar U blij mee bent. 

Ik geef U meer dan een lied 
want, een lied op zichzelf 
is niet waar U naar verlangt. 
U kijkt veel dieper in mij 
door de buitenkant heen 
doorgrond het diepst van mijn hart. 

Ik wil terug naar het hart van aanbidding 
en dan gaat het om U, 
om U alleen Jezus. 
Ik heb zo'n spijt van hoe ik ermee omging 
want het gaat toch om U, 
om U alleen Jezus. 

Onvolprezen Heer, 
U bent zoveel meer 
dan ik zeggen kan. 
Maar al ben ik zwak, 
alles wat ik heb 
leg ik voor U neer. 

Ik geef U meer dan een lied 
want, een lied op zichzelf 
is niet waar U naar verlangt. 
U kijkt veel dieper in mij 
door de buitenkant heen 
doorgrond het diepst van mijn hart. 

refr.

Einde De muziek vervaagt langzaam wordt het stil….



586 Heel de schepping geeft u eer (samen)

Heel de schepping geeft u eer. 
Buigt zich vol aanbidding neer. 
Jezus Christus, Zoon van God. 
Trouw in eeuwigheid. 
Heel de schepping zingt Uw lof. 
U alleen bent onze God. 
Onze Koning die regeert. 
Heerser voor altijd! 

Refrein: 
Hij is Heer, en zijn eer, 
vult de aarde, vult de hemel. 
En zijn heerlijkheid wordt 
wereldwijd geroemd. 
Hij is Heer, geef Hem eer, 
heel de aarde, heel de hemel. 
Want wij leven voor de glorie 
van uw naam. 
De glorie van Uw naam. 

U alleen hebt alle macht. 
Leer ons leven uit uw kracht. 
Blaas Uw vuur aan in ons hart. 
Dat ieder ziet en hoort. 

Heilig is de Heer. 
De schepping juicht. 
De schepping juicht (4x)


