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•
AAN UW VOETEN HEER (Opwekking 462)
Refrein:
Aan uw voeten, Heer,
)
is de hoogste plaats;
)
daarom kniel ik neer bij U.
)
Om bij U te zijn,
)
2x
is de grootste eer;
)
daarom buig ik mij voor U.
)
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.

Refrein 1 x

Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.
In geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.
Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
•
LAAT DE KINDEREN TOT MIJ KOMEN
Laat de kinderen tot Mij komen, alle, alle kinderen.
Laat de kinderen tot Mij komen, niemand mag ze hinderen.
Want de poorten van Mijn rijk, staan voor kinderen open.
Als ze alle, groot en klein, bij Mij binnenlopen.
•

Gezang 335 : 1, 3, 4 en 6 uit Liedboek

•
JEZUS HOUDT VAN ALLE KLEINE KINDEREN (Opw. 91)
Jezus houdt van alle kleine kinderen. 3x
Alle kleine kinderen mogen komen.
Eén kleine, twee kleine, drie kleine kinderen.
Vier kleine, vijf kleine, zes kleine kinderen.
Zeven kleine, acht kleine,
negen kleine kinderen.
Alle kleine kind’ren mogen komen.

•
•
•
•

Gezang
Gezang
Gezang
Gezang

441
312
320
293

: 1, 8, 9 en 10 uit Liedboek
uit Liedboek
: 1, 2 en 3 uit Liedboek
: 1 en 3 uit Liedboek

•

Stefanie zingt voor ons: ALS HET LEVEN SOMS PIJN DOET

•
•

Lied 236 uit Geroepen om te zingen
Lied 170 uit Geroepen om te zingen

•
HEER U DOORGRONDT EN KENT MIJ (Opw. 518)
Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
Heer u bent altijd bij
mijn liggen en mijn gaan.
U legt uw handen op
De woorden van mijn mond, o Heer,
en U bent voor mij
die zijn voor U bekend
en naast mij
en waar ik ook naar toe zou gaan,
en om mij heen.
ik weet dat U daar bent.
Heer u bent altijd bij
Heer U doorgrondt en kent mij,
U legt uw handen op
want in de moederschoot
en U bent voor mij
en naast mij
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
en om mij heen
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
elke dag.
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

mij,
mij

mij,
mij

•
NOG VOORDAT JE BESTOND (Opw. 599)
Nog voordat je bestond,
En wat je nu ook doet,
kende Hij je naam.
zijn liefde blijft bestaan.
Hij zag je elk moment
Want niets wat jij ooit deed,
en telde elke traan.
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je hield,
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
En nu is alles klaar
totdat je komt.
wanneer jij komt.
Refrein:
Kom tot de Vader, kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn, is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

Refrein

•
ONZE VADER (Opw. 436)
Onze Vader in de Hemel
heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel, zo ook hier op aard’.

)
)
)
)
)

2x

Refrein:
Want van U is het koninkrijk, de kracht
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk, de kracht
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Onze Vader in de hemel
geef ons daag’lijks brood.
En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij dat doen.
hen vergeven die ons iets schuldig zijn.
En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad.
Want van U is het koninkrijk, de kracht
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Amen, amen.
•

Refrein

)
)

2x

MIJN VADER DANK U WEL (Youth for Christ 133)

Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent,
dat U al mijn gedachten en verlangens kent,
dat U zo stil en rustig en begrijpend bent.
Mijn Vader, dank U wel.
Ik dank U dat uw hand mij steeds behoedt en leidt,
dat U mij wilt bewaren in de felste strijd,
voor troost, die u mij geeft in onzekerheid.
Mijn Vader, dank U wel.

Ik dank U voor de diepe vrede en de rust,
voor vreugde en voor blijdschap en voor levenslust.
Ik dank U, dat U zelf nu heel mijn leven vult.
Mijn Vader, dank U wel.
Mijn woorden schieten vaak zoveel te kort, o Heer.
Wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel meer.
‘k Ervaar uw diepe rijkdom en geluk steeds meer.
Mijn Vader, dank U wel.
Daarom wil ik U danken, dat ik zingen kan,
dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan,
dat ik U in dit lied van harte danken kan.
Mijn Vader, dank U wel.
•
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.

•
VREDE VAN GOD (Opw. 602)
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.
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