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Allerhoogste Heer,
waardig onze Heer.
Kom, zing met mij:
maak groot onze God.

)
)
) 2x
)

HIER IN UW HEILIGDOM
Refrein
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.
MAAK GROOT ONZE GOD
Refrein 2x:
Maak groot onze God,
zing met mij,
maak groot onze God.
Zing, want Hij
is groot, zo groot, onze God.
De Koning in zijn pracht,
bekleed met eer en macht;
kom aarde, juich voor Hem,
aarde, juich voor Hem.
Het duister vreest zijn licht;
als Hij rechtvaardig richt,
dan vlucht het voor zijn stem,
vlucht het voor zijn stem.
Refrein
De God die eeuwig leeft,
de tijd geschapen heeft,
De Vader, Geest en Zoon,
Vader, Geest en Zoon.
Het Lam dat werd geslacht,
de Leeuw in al zijn kracht,
de Koning op de troon,
Koning op de troon.
Refrein

IN VUUR EN VLAM
Ied’re dag, ieder uur,
sta ik in vuur en vlam
voor het lam van God,
maak mij echt, maak mij puur,
zet mij in vuur en vlam
voor het lam van God.
Ik wil danken, ik wil zingen,
ik wil dansen, ik wil springen
en aan iedereen vertellen dat Hij leeft!
Ik wil knielen, ik wil buigen,
ik wil jubelen en juichen
en getuigen van de liefde die Hij geeft.
JUICHT AARDE! JUICHT ALOM DE HEER
Juicht aarde! Juicht alom de Heer.
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer.
Komt, nader voor zijn aangezicht,
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
De Heer is God: erkent dat Hij
ons heeft gemaakt (en geenszins wij)
tot schapen die Hij voedt en weidt;
een volk, tot zijne dienst bereid.
Gaat tot zijn poorten in met lof,
met lofzang in zijn heilig hof.
Looft Hem aldaar met hart en stem,
prijst zijne naam, verheerlijkt Hem.
Want goedertieren is de Heer,
zijn goedheid eindigt nimmermeer.
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
tot in het laatste nageslacht.
MACHTIG IS DE NAAM VAN DE HEER
Machtig is de naam van de Heer,
Machtig is de naam van de Heer,
Machtig is de naam van de Heer,
mijn God.

)
)
) 2x
)

Heilig is de naam van de Heer,
Heilig is de naam van de Heer,
Heilig is de naam van de Heer,
mijn God.

)
)
) 2x
)

De naam van de Heer is
als een toren.
Een veilige schuilplaats
voor wie Hem dient.

)
)
) 2x
)

Ere zij de naam van de Heer,
Ere zij de naam van de Heer,
Ere zij de naam van de Heer,
mijn God.

)
)
) 2x
)

Machtig is de naam van de Heer,
Machtig is de naam van de Heer,
Machtig is de naam van de Heer,
mijn God.

)
)
) 2x
)

Machtig is de naam van de Heer,
mijn God.
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.

Vader, U bent goed,
U bent heilig, U bent liefde.
Jezus, U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U,
en ik zing met heel mijn hart:
‘ik hou van U’.
Op elk moment van mijn leven
bij dag en bij nacht,
wil ik uw woorden lezen
en dragen in mijn hart.
In de stormen van mijn leven,
in de regen, in de kou,
wil ik schuilen in uw vrede
wil ik rusten in uw trouw.
Vader, U bent goed,
U bent heilig, U bent liefde.
Jezus, U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U,
en ik zing met heel mijn hart:
‘ik hou van U’.
HEER IK KOM TOT U

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.

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

Refrein:

Zomer en wintertijd,
najaar en voorjaar,
zon, maan en sterren in hemelse baan.
Tonen zo duidelijk uw Goddelijke wijsheid,
uw grote trouw die zal blijven bestaan.
Refrein
Groot
Groot
Groot
Groot

is
is
is
is
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uw
uw
uw

trouw iedere morgen opnieuw.
trouw, U blijft altijd dezelfde.
trouw die zal blijven bestaan.
trouw tot in eeuwigheid.

Refrein
OP ELK MOMENT VAN MIJN LEVEN
Op elk moment van mijn leven
in voor- of tegenspoed,
aanbid ik U, mijn Jezus
en dank U voor uw bloed.
Ik vind kracht in U, mijn Vader,
als ik heel dicht bij U ben
mijn hart en mijn gedachten
worden warm als ik bedenk:

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:

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.

MACHTIG GOD, STERKE ROTS
Machtig God, sterke rots,
U alleen bent waardig.
Aard’ en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst
prijst
Prijst
Prijst

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

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.

HEER U BENT MIJN LEVEN
Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik
sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij
leidt.
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga.
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
Ik geloof in U, geboren uit de maagd,
eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals
wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons,
één met God de Vader en verenigd met uw
volk.
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik
bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van
mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer.
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij
nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd.
En in uw vergeving leef ik nu.
Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en
kracht.
U die via duizend wegen ons hier
samenbracht.
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.
Om het zaad te zijn van Gods rijk.

‘K ZAL U LOVEN O HEER
‘k Zal U loven, o Heer,
in het midden van de volken.
En ik zing psalmen voor U
onder de natiën.
Want uw liefde Heer, is groot,
zo hoog als de wolken.
En uw grote trouw,
uw grote trouw,
reikt hemelhoog.
Wees verheven, o God,
boven de wolken.
Laat uw glorie zijn
over heel de aarde.
Wees verheven, o God,
boven de wolken.
Laat uw glorie zijn
over heel de aarde.
‘k Zal U loven, o Heer,
in het midden van de volken.
En ik zing psalmen voor U
onder de natiën.
Want uw liefde Heer, is groot,
zo hoog als de wolken.
En uw grote trouw,
uw grote trouw,
reikt hemelhoog.
Wees verheven, o God,
boven de wolken.
Laat uw glorie zijn
over heel de aarde.
Wees verheven, o God,
boven de wolken.
Laat uw glorie,
laat uw glorie,
laat uw glorie zijn
over heel de aarde.
HIJ IS HEER
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 iedereen het ziet,
en ieder hoort:
Refrein
Heilig is de Heer
de schepping juicht!
de schepping juicht!

)
) 4x
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Refrein

SAMEN IN DE NAAM VAN JEZUS
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!
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