LIEDERENBLAD TIME 2 SING 15 AUGUSTUS 2010

•

WIJ ZIJN BIJ ELKAAR EN ZINGEN DIT LIED

Wij zijn bij elkaar
en zingen dit lied.
Wij zingen een lied voor de Here.
Wij zijn bij elkaar
en prijzen Zijn naam.
Wij zingen dit lied tot Gods eer.
Ja, wij loven U Heer 3x
wij loven U Heer.

•

19.00 uur

In moments like these,
I sing out a song.
I sing out a love song for Jesus.
In moments like these,
I lift up my hands.
I sing out a song to the Lord.
Singing: I love You Lord
3x
I love You Lord.

IK WANDEL IN HET LICHT MET JEZUS

Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk’re dal ligt achter mij,
en ‘k weet mij in zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle vriend is Hij.
Refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar zijn dierb’re stem
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist’re wolk bedekt de zon,
en ‘k kan niet anders, ‘k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.

Refrein

Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

Refrein

Ik wandel in het licht met Jezus,
o, mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt te midden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.

Refrein

•

GOD WILL MAKE A WAY

God will make a way
Where there seems to be no way
He works in ways we cannot see
He will make a way for me
He will be my guide
Hold me closely to His side
With love and strength for each new day
He will make a way....He will make a way
By a roadway in the wilderness
He'll lead me
And rivers in the desert will I see
Heaven and earth will fade
But His Word will still remain
And He will do something new today
Oh God will make a way
Where there seems to be no way
He works in ways we cannot see
He will make a way for me
He will be my guide
Hold me closely to His side
With love and strength for each new day
He will make a way...
He will make a way
•

Gezang 293 : 1 en 3 uit Liedboek
WAT DE TOEKOMST BRENGEN MOGE

•

MY LIFE IS IN YOUR HANDS

You don’t have to worry and don’t you be afraid
Joy comes in the morning
Troubles they don’t last always
For there’s a friend named Jesus
Who will wipe your tears away
And if your heart is broken
just lift your hands and say:
I know that I can make it
I know that I can stand
no matter what may come my way
My life is in your hands

With Jesus I can take it
With him I know I can stand
No matter what may come my way
My life is in your hands
So when your tests and trials
They seem to get you down
And all your friends and loved ones
Are nowhere to be found
Remember there’s a friend named Jesus
Who will wipe your tears away
And if your heart is broken
just lift your hands and say:
I know that I can make it
I know that I can stand
no matter what may come my way
My life is in your hands
I know that I can make it
I know that I can stand
no matter what may come my way
My life is in your hands
•

Lied 234 uit de bundel Geroepen om te zingen
JE HOEFT NIET BANG TE ZIJN

•

ZET JE VOET MAAR OP HET WATER

Zet je voet maar op het water,
zet je voet maar op het meer.
Kijk niet naar de woeste golven,
kijk gewoon maar naar de Heer!

Hé, hé, weifel je nog
waar blijf je nou?
Hé, hé, twijfel je nog?
De Heer roept jou!
Ja jou!

Zet je voet maar op het water,
zet je voet maar op het meer.
Kijk niet naar de woeste golven,
kijk gewoon maar naar de Heer!

Zinkt de moed je in de schoenen,
lijkt het net of je verdrinkt.
Als je roept, zal Hij je helpen
en Hij zegt: ‘Houd moed, mijn kind’.

Nee, nee, ‘k weifel niet meer.
Ik kom erbij!
Nee, nee, ‘k twijfel niet meer.
De Heer roept mij!
Ja mij!

•

MACHTIG GOD, STERKE ROTS

Machtig God, sterke rots,
U alleen bent waardig.
Aard’ en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Prijst
prijst
Prijst
Prijst

de Vader, prijst de Zoon,
de Geest die in ons woont.
de Koning der heerlijkheid.
Hem tot in eeuwigheid.

•

ER IS EEN HEER

Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.

Jezus sprak hier op aard’:
Mensen kom tot Mij,
dat is Mij alles waard,
ik maak waarlijk vrij.

Refrein:
Er is een Heer (4x)
Alleen Hij wacht,
totdat Hij ook voor jou
zorgen mag.

Stel niet uit. Zeg tot Hem:
wees nu ook mijn Heer.
Luister steeds naar Zijn stem,
Hij geeft leven weer.

Refrein

Spoedig komt Christus weer.
Heel de schepping buigt
vol ontzag zich terneer.
Hij is aller Heer.

Refrein

•

DE HERE IS MIJN HERDER

De Here is mijn herder,
mij ontbreekt niets.
Hij doet mij nederliggen
aan grazige weiden.
Hij voert mij aan rustige wateren;
Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in rechte sporen
om zijns naams wil.

Zelfs al ga ik door een dal
van diepe duisternis.
Ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij;
uw stok en uw staf, die vertroosten
mij.
Gij richt voor mij een dis aan
voor de ogen van wie mij benauwen.

Gij zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Ja, heil en goedertierenheid
zullen mij volgen,
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis des Heren verblijven
tot in lengte van dagen.
De Here is mijn Herder.
•

GEEF MIJ KRACHT

Geef mij kracht, heel mijn leven, Heer
Geef mij kracht, heel mijn leven, Heer
Geef mij kracht, heel mijn leven, Heer
O, geef mij kracht.
Ik ben mens, onder velen, Heer
Ik ben mens, zoals velen, Heer
Ik ben mens, 'k wil geloven, Heer
O, geef mij kracht.
Steeds op zoek, naar de waarheid, Heer
Steeds op zoek, naar de liefde, Heer
Steeds op zoek, naar de eenheid, Heer
O, geef mij kracht.
Voor de mens wil ik leven Heer,
Voor de mens wil ik geven Heer,
Voor de mens wil ik werken Heer,
O, geef mij kracht.
•

IS JE DEUR NOG OP SLOT?

Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot?
Van je krr.. krr.. krr.. doe ‘m open voor God,
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen.
Je hart is net een huisje waar het gezellig is,
maar ’t is er nog zo donker, er is iets wat ik mis!

•

Lied 85 uit de bundel Geroepen om te zingen
JEZUS ZEGT DAT HIJ HIER VAN ONS VERWACHT

•

GA NU HEEN IN VREDE

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.
Wil u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
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.
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