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WIJ KOMEN HIER BIJ ELKAAR

Wij komen hier bij elkaar, als mensen hier bij elkaar
Als mensen hier in de kerk, het huis van de Heer
Heer geef ons uw Geest van liefde en kracht
O, geef ons Uw Geest, Heer, van liefde en kracht.
Wij komen hier bij elkaar, als mensen hier bij elkaar
Als mensen hier in dit huis, als gasten van God
Wij komen vandaag bij U met de vraag
O, geef ons Uw Geest, Heer, van liefde en kracht.
Wij komen hier bij elkaar, als mensen hier bij elkaar
Wij komen nu juist vandaag U vragen om kracht
U bent onze Heer, o, geef ons weer
O, geef ons Uw Geest, Heer, van liefde en kracht.

•

HAVA NAGILA

Hava nagila
Hava nagila
Hava nagila venis’mecha

Laat ons gelukkig zijn
Laat ons gelukkig zijn
Laat ons gelukkig en vrolijk zijn

Hava neranana
Hava neranana
Hava neranana venis’mecha

Laat ons zingen
Laat ons zingen
Laat ons zingen en vrolijk zijn

Uru, uru achim!
Uru achim b’lev sameach

Word wakker, word wakker broeders!
Word wakker, met een gelukkig hart

Uru achim, uru achim!
B’lev sameach

Word wakker, word wakker broeders!
Met een gelukkig hart

•

ZING MET ONS MEE

koor: Zing met ons mee, laat dit lied voortdurend horen.
Zeg het alle mensen op de aarde.
Zing met ons mee, zing het meer dan ooit tevoren.
Jezus Christus geeft het leven waarde.
Hij is de Heer van het heelal,
voor wie elk schepsel buigen zal.
Maar nu is er nog alle tijd,

te zeggen wijd en zijd,
dat God zijn wereld niet vergeten heeft.
Laat het klinken overal,
op bergen en in dal,
tot iedereen het horen zal.
Zing met ons mee, laat dit lied voortdurend horen.
Zeg het alle mensen op de aarde.
Zing met ons mee dat de Koning werd geboren.
Jezus Christus geeft het leven waarde.
Hij is de Heer van het heelal,
voor wie elk schepsel buigen zal.
Maar nu is er nog alle tijd,
te zeggen wijd en zijd,
dat God zijn wereld niet vergeten heeft.
Laat het klinken overal,
op bergen en in dal,
tot iedereen het horen zal.
allen: Zing met ons mee, laat dit lied voortdurend horen.
Zeg het alle mensen op de aarde.
Zing met ons, roep het uit, de Heer zal komen.
Jezus Christus geeft het leven waarde.
Zing met ons mee, laat dit lied voortdurend horen.
Zeg het alle mensen op de aarde.
Zing met ons mee, zing het meer dan ooit tevoren.
Jezus Christus geeft het leven waarde.

•

LORD I WANT TO BE A CHRISTIAN

Lord, I want to be a christian
in my heart, in my heart.
Lord, I want to be a christian in my heart.
In my heart, in my heart,
Lord, I want to be a christian in my heart.
Lord, I want to be more loving
in my heart, in my heart.
Lord, I want to be more loving in my heart.
In my heart, in my heart,
Lord, I want to be more loving in my heart.

Lord, I want to be like Jesus
in my heart, in my heart.
Lord, I want to be like Jesus in my heart.
In my heart, in my heart,
Lord, I want to be like Jesus in my heart.
Lord, I want to be like Jesus in my heart.
•

ZELFS AL JE HAREN ZIJN GETELD

koor: Er loopt een man langs de wegen,
ik kwam Hem tegen.
Hij zei: “Kijk naar de lelies in het veld,
waarom maak jij je zorgen,
wat je zult eten morgen
en of je kleren hebt en geld?
Ga met me mee, m’n kind,
en je zult schatten vinden
waar al het and’re bij verwelkt.
Want de Vader die het leven schept,
weet wat je nodig hebt, en zelfs al je haren zijn geteld”.
Er loopt een man door de velden,
weet je wat Hij vertelde:
Hij zei: “Kijk naar de vogels in de lucht,
zij doen geen zware arbeid,
toch geeft de Vader altijd
voldoende zaad, voldoende vrucht.”
Maar ik zeg: “Zoek eerst het koninkrijk
en zijn gerechtigheid
en al het and’re komt vanzelf.
Wees niet bang om je kruis te dragen,
want Hij kent al je vragen, zelfs al je haren zijn geteld”.
allen:Er loopt een man door de straten,
Ik hoor Hem praten
van een leven tot in eeuwigheid.
Hij zei: “Geef alles weg en
ga op de smalle weg,
de weg die naar het leven leidt.
Kom door de enge poort,
en luister naar mijn woord
wat iedereen je ook vertelt.
En maak je nooit meer zorgen,
je bent bij Mij geborgen, zelfs al je haren zijn geteld”.

•

GEEF MIJ KRACHT

Refrein:

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 Uw dienst wil ik leven Heer.
Voor Uw dienst wil ik geven Heer.
In Uw dienst wil ik werken Heer.
O, geef mij kracht.
•

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.
•

Refrein

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.

LEVEN IS GEVEN gezongen door koor

Wie wil leven, moet zich geven,
moet met brood naar de ander gaan.
En moet leven, om te geven,
zoals Jezus het heeft gedaan.

Niemand kan het leven aan!
Hij moet in Jezus’ naam
met het brood in ied’re hand
naar alle mensen gaan.

Want wie voor zichzelf wil leven
en wie niet op weg wil gaan,
kan de and’re mens niets geven
en kan niet voor God bestaan.

Wie wil leven, moet zich geven,
moet het wagen op weg te gaan.
Met zijn vragen, onbehagen,
moet met anderen samen gaan.

Niemand kan het leven aan!
als hij alleen blijft staan.
Want de mens leeft niet alleen,
hij moet met and’ren gaan.

•

Want als wij hier samenkomen
kan ons leven open slaan.
Want als wij hier samenkomen
mogen wij in God bestaan.

EEN VONK IS AL GENOEG

Eén vonk is al genoeg om een vuur te doen ontbranden
en spoedig laait het op en warmt je hart en handen.
Zo ook als je de liefde van God ervaren hebt:
Hij warmt je hart, je straalt van vreugd’
vertel het iedereen!
De mensen weten niet dat God hen werk’lijk liefheeft
en dat Hij, als je ’t vraagt Zijn liefde in je hart geeft.
Wij willen dat de wereld dit grote nieuws verneemt:
God geeft om jou, Hij houdt van jou,
Hij is voor iedereen, voor iedereen.

•

SURELY GOODNESS

Zijn goedheid en genade zijn steeds mijn deel,
elke dag, elke dag die ik leef.
Zijn goedheid en genade zijn steeds mijn deel,
elke dag, elke dag die ik leef.
En ik zal wonen in ’t huis van de Heer, voor eeuwig,
en ik zal feesten aan tafel met Hem.
Surely goodness and mercy shall follow me,
all the days, all the days of my life.
Surely goodness and mercy shall follow me,
all the days, all the days of my life.
And I shall dwell in the house of my Lord for ever,
and I shall feast at the table spread for me.

•

HOOR DE BLIJDE BOODSCHAP gezongen door koor

Hoor de blijde boodschap nu,
die wij zingen ook voor u.
Jezus Christus, Gods zoon, stierf aan ‘t kruis
om ons van de slavernij
los te kopen, jou en mij
en te brengen naar ’t hemelse huis.
Neem Jezus aan, nu en voortaan
Geef je volkomen aan de Heer.
Je mag met Hem door ’t leven gaan
Hij vult je leven meer en meer en meer.
Zing de blijde boodschap voort,
zorg dat iedereen het hoort.
Jezus Christus verrees uit het graf.
Want zijn liefde was zo groot,
dat Hij dwars door hel en dood,
ons het eeuwige leven gaf.

•

GODS VOLK WORDT UITGELEID

Gods volk wordt uitgeleid,
zij gaat met vreugde voort,
en de bergen en de heuv’len
juichen rondom haar.
Alles zingt erbij,
zelfs de bomen zijn blij
en zij klappen voor hun God.
En de bomen in het veld
zullen klappen voor Hem...
en wij gaan vrolijk voort.
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DE HERE ZEGENE U
Here zegene u uit Sion,
zegene u.
Here zegene u uit Sion,
zegene u.

Hij die wederkomt eens op de wolken,
Hij, de Koning van ’t gans heelal.
De
Hij
De
Hij
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Here zegene u uit Sion,
zegene u.
Here zegene u uit Sion,
zegene u.
SHALOM CHAWERIEM

Shalom chawerim
shalom chawerim
shalom, shalom!
Lehitraot, lehitraot,
shalom, shalom!
Gaat heen in vree
Gaat heen in vree,
shalom, shalom!
De vrede van God zij met elk van ons,
shalom, shalom!
•

GOD ZIJ MET JE

God zij met je op je levensweg.
Leg je toekomst in Zijn handen,
op je reis door ’s levens landen.
God zij met je op je levensweg.
God zij met je als je gaat van hier.
Hij geleidt je waar j’ ook heen gaat.
Zelfs al denk je dat je alleen staat
God zij met je als je gaat van hier.
God zij met je tot w’ elkaar weer zien.
Is ’t niet hier, dan wel bij Hem
in het nieuw Jeruzalem.
God zij met je tot w’ elkaar weer zien.

