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LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR

•

HIER IN UW HEILIGDOM

Hier in uw heiligdom,
dicht bij uw troon,
vraagt uw aanwezigheid
om stil te zijn.
Zo komen wij tot U,
met heilig ontzag,
als uw Geest ons trekt tot U.

Rein door uw zuiver bloed,
met zekerheid
dat wij geborgen
in uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier
en antwoordt ons hart
op de roepstem van uw Geest.

Heer, ik wil horen uw zachte stem.
Laat and’re stemmen in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer opdat ik het licht
van uw aangezicht zal zien.
•

ABBA VADER

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d' Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Abba, Father, let me be Yours and Yours alone.
May my will forever be evermore Your own.
Never let my heart grow cold, never let me go.
Abba, Father, let me be, Yours and Yours alone.
•
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DE HERE IS MIJN HERDER
Here is mijn herder, mij ontbreekt niets.
doet mij nederliggen aan grazige weiden.
voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel,
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.

•
GROOT IS UW TROUW
Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, U blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein

•
IK ZAG EEN KUIKENTJE
Ik zag een kuikentje, dat bij zijn moeder zat.
Onder haar vleugels, waar het veilig zat.
Tegen regen, tegen zonneschijn,
Heer, zo wil ik bij U zijn.
In de schaduw van uw vleugels, wil ik schuilen, wil ik schuilen,
in de schaduw van uw vleugels, wil ik schuilen, o Heer.
U bent mijn toevlucht, U bent mijn sterkte,
U bent mijn schuilplaats, U, o Heer.
•

ZOEK EERST HET KONINKRIJK VAN GOD

Zoek eerst het koninkrijk van God,
en zijn gerechtigheid.
En al het andere krijg je bovendien,
hallelu halleluja.
Refrein:
Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu halleluja
Jij zult niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord,

dat door de Heer gesproken wordt,
hallelu halleluja.
Refrein
Bid en jou zal gegeven zijn,
zoek en je zult het zien.
Klop en de deur zal voor je opengaan,
hallelu halleluja
•

Refrein

Lied 187 uit Geroepen om te zingen
‘K STEL MIJN VERTROUWEN

•
GOD WIJST MIJ EEN WEG
Refrein:
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg, wijst Hij mij de weg.
Al moet ik door de wildernis – Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan, maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
•

Refrein

Gezang 463 : 1, 2 en 5 uit Liedboek
O HEER DIE ONZE VADER ZIJT

•
SHINE JESUS SHINE
Lord the light of Your love is shining
In the midst of the darkness shining
Jesus, light of the world, shine upon us
Set us free by the truth you now bring us
Shine on me, shine on me
Refrein: Shine, Jesus, shine,
fill this land with the Father’s glory.
Blaze, Spirit, blaze,
set our hearts on fire.
Flow, river, flow,
flood the nations with grace en mercy
Send forth your word, Lord, and let there be love.

Lord, I come to Your awesome presence
From the shadows into Your radiance
By the blood I may enter Your brightness,
Search me, try me, consume all my darkness,
Shine on me, shine on me.

Refrein

As we gaze on Your kindly brightness
So our faces display Your likeness,
Ever changing from glory to glory
Mirrored here, may our lives tell Your story
Shine on me, shine on me.

Refrein

•
HEER IK KOM TOT U
Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt, dat, als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.
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 dichterbij 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
•

SINCE I MET HIM I CAN SEE

Now it's hard to describe what my life used to be,
To someone who's always been able to see.
You know I wasn't unhappy or bitter that way,
But everything's changed since I met Him that day.
I was down by the corner just passing the time,
Sitting in the sunlight and feeling it shine,
When the sounds of a crowd began to grow in my ear,
So I waited and I listened as I heard them draw near.
Then a man stepped up to me and He spat on the ground.
He put the mud on my eyes and then He smeared it around.

Sent me off to Siloam to wash off the clay,
And I opened my eyes and I looked at the day.
And I have no idea how He did it,
I just know what happened to me.
Yesterday I was in darkness,
but since I met Him I can see.
When the Pharisees heard it they put me on trial,
Even called in my parents and grilled them awhile,
And when, at the end, I defended the man,
Who had opened my eyes, all the trouble began.
‘Cause I said: "Ever since the beginning of time
No one's opened the eyes of someone born blind.
This man's sent from God, it just can't be denied".
And they cursed me and grabbed me and threw me outside.
I really don't know how He found me,
But I know He was talking to me.
It was easy to tell by the sound of His voice
That He was the reason I see.
And as soon as He spoke to me I couldn't hide
The emotions that welled up from deep down inside.
And combined with the dreams that He made to come true,
To kneel there and worship was all I could do.
And I called Him my Lord and my Saviour
For everything He'd done for me.
Yesterday I was in darkness,
But since I met Him I can see.
And I call Him my Lord and Messiah
For everything He's done for me.
Yesterday I was in darkness,
But since I met Him,
Since I met Him,
Since I met Him I can see!
Since I met Him,
Since I met Him,
Since I met Him I can see!

•

Gezang 312 uit Liedboek
BEHOED UW KERK

•

HIJ IS DE ROTS

Hij is de rots
Waar ik op sta
Hij is de weg
Waar ik op ga

Hij is de rots
Waar ik op sta
Hij is de weg
Waar ik op ga

En ik zal voor Hem zingen
Voor Hem zingen
zolang ik leef
In het begin
Was Hij het woord
Hij was bij God
En het woord was God

In het begin
Was Hij het woord
Hij was bij God
En het woord was God

En ik zal voor Hem zingen
Voor Hem zingen
zolang ik leef
Hij is het licht
Dat altijd schijnt
Van het begin
Tot aan het eind

Hij is het licht
Dat altijd schijnt
Van het begin
Tot aan het eind

En ik zal voor Hem zingen
Voor Hem zingen
zolang ik leef
Hij is de rots
Waar ik op sta
Hij is de weg
Waar ik op ga
En ik zal voor Hem zingen
Voor Hem zingen
zolang ik leef,
zolang ik leef,
zolang ik leef!

Hij is de rots
Waar ik op sta
Hij is de weg
Waar ik op ga

•
HEER UW KONINKRIJK BREEKT BAAN
Heer, uw koninkrijk breekt baan met kracht,
heel de aarde ziet uw grote macht:
de bergen wank’len, storten in de zee,
eng’len juichen met ons mee.
Doven horen, lammen lopen;
door uw kracht gaan kerkers open.
Doden leven door uw woord;
het evangelie wordt gehoord.
Uw heerlijkheid duurt tot in eeuwigheid!
Heer, uw koninkrijk breekt baan met kracht,
heel de aarde ziet uw grote macht:
de zieken helen, blinden krijgen zicht,
leven verder in uw licht.
Jezus Christus, Heer der heren,
heel de aard’ zal U vereren;
U, de koning van ’t heelal,
die was en is en komen zal.
Uw heerlijkheid duurt tot in eeuwigheid!
Sterkte, macht, wijsheid, kracht, )
heerlijkheid in eeuwigheid.
)
•

2x

Gezang 300 : 1, 5 en 6 uit Liedboek
EENS ALS DE BAZUINEN KLINKEN

•
VREDE VAN GOD
Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
In Jezus’ naam, in Jezus’ naam,
in Jezus’ naam geef ik jou:
vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

