LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011
Thema: ‘Je steentje bijdragen’

•

LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533)

Laat het feest zijn in de huizen,
mensen dansen op de straat,
als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat.

Refrein:
In de bergen, door de dalen,
hoor ons loflied overal!
In de hemel en op aarde,
als uw glorie komen zal.

Laat uw licht zien in het duister,
als wij buigen voor het kruis.
Laat uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis.

Refrein

Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.

Refrein

•
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IK KOM TOT U (Opw. 612)

In uw aanwezigheid
kan ik daar ooit zijn,
want ik ben een mens,
zondig en onrein.
Maar U gaf uw Zoon
om in mijn plaats te staan
en door wat Hij deed
mag ik binnengaan.
U voelt met mij mee,
vreugde en verdriet.
U werd ook verzocht,
toch zondigde U niet.
Daarom mag ik nu
met vrijmoedigheid
komen tot uw troon
in uw aanwezigheid.

•

19.00 uur

Refrein:
En ik kom
En ik kom
En ik kom
En ik kom

tot
tot
tot
tot

Refrein

Gezang 463 : 1, 2, 4 en 5 uit Liedboek

U met een open hart.
U, God van mijn verlossing.
U zoals ik ben.
U in aanbidding.

•

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.
•

Psalm 118 : 8 uit Liedboek

•

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

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!
•

Gezang 305 : 2 uit Liedboek

•

KIJK DAAR, EEN METSELAAR

Kijk daar, een metselaar, hij bouwt een huis van steen.
Alle stenen netjes naast elkaar, een huis voor iedereen.
1 voor 1, steen voor steen
muren deuren en ramen
1 voor 1, steen voor steen
niet alleen maar samen
vormen zij een huis
Samen, muren deuren en ramen
Samen, vormen zij een huis
Samen
De Heer bouwt ook zijn huis, daar zijn wij de stenen van.
Ieder heeft zijn plekje in dat huis, dat God er wonen kan.

1 voor 1, steen voor steen
muren deuren en ramen
1 voor 1, steen voor steen
niet alleen maar samen
zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen
Samen, zijn wij het huis van de Heer
Samen
Samen
zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen
Samen, zijn wij het huis van de Heer
samen ……
Amen
•

Gezang 474 : 1 uit Liedboek

•
HEER, WAT EEN VOORRECHT (Opw. 249)
Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan.
Samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.
Refrein:
Samen op weg gaan,
dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde,
genade en kracht,
als een lamp,
die nog schijnt in de nacht.
Samen te strijden,
in woord en in werk.
Eén zijn met U,
dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.
Refrein

•

IK WENS TE ZIJN ALS JEZUS (Joh. de Heer)

Ik wens te zijn als Jezus,
zo need’rig en zo goed.
Zijn woorden waren vriend’lijk,
zijn stem was altijd zoet.
Helaas! ‘k Ben niet als Jezus,
dat ziet een elk aan mij.
Och, Heiland, wil mij helpen,
en maak mij zoals Gij.
Ik wens te zijn als Jezus,
in ’t goeddoen nooit vertraagd.
Dat men van mij kan zeggen:
Hij doet wat God behaagt.
Helaas! ‘k Ben niet als Jezus,
dat ziet een elk aan mij.
Och, Heiland, wil mij helpen,
en maak mij zoals Gij.
Ach, neen, ‘k ben niet als Jezus,
mijn hart is vol van kwaad.
Hoe zal ik ooit zo worden,
waar vind ik hulp en raad?
Mijn Heiland, wil mij helpen,
maak mij van zonden vrij.
Dan zal ‘k U eens aanschouwen
en worden zoals Gij!
•
NEEM MIJN LEVEN
Neem mijn leven, laat het Heer,
toegewijd zijn aan uw eer,
Neem mijn uren, maak ze nu
tot een stroom van lof voor U.
Neem mijn zilver en mijn goud
geef dat ik niets achterhoud.
Neem mijn kennis en verstand,
neem mijn leven in uw hand.
Neem mijn liefde, daarmee Heer,
leg ik ’t laatste voor U neer.
Neem mijzelf, ik wil voortaan
als uw kind door ’t leven gaan.

•

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.
•

ZOALS KLEI IN DE HAND VAN DE POTTENBAKKER

Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo ben jij in Mijn hand, zegt de Heer.
Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer.
Kneed mij, Here God,
ook als het soms weleens pijn doet.
Kneed mij, Here God,
U weet precies hoe ik zijn moet.
Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo ben jij in Mijn hand, zegt de Heer.
Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer.
Kneed mij, Here God,
‘k wil mij opnieuw aan U geven.
Kneed mij, Here God,
U maakt iets moois van mijn leven.

Zoals klei in de hand van de pottenbakker
zo ben ik in Uw handen, o Heer.
Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo maakt U mij een vat tot Uw eer.
Zo maakt U mij een vat tot Uw eer.
•

IK WIL JUICHEN VOOR U, MIJN HEER (Opw. 589)

Ik wil juichen voor U, mijn Heer,
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U, Heer,
mijn hart is vol ontzag.
Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U,
wat ik ook denk of voel.
Refrein:
En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
‘k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs uw naam,
God van de eeuwigheid.
Ik wil juichen voor U, mijn Heer,
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U, Heer,
mijn hart is vol ontzag.
Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U,
wat ik ook denk of voel.

Refrein

Want de Heer is goed,
Zijn goedertierenheid
is tot in eeuwigheid, amen!
Want de Heer is goed,
Zijn liefde en Zijn trouw
zijn tot in eeuwigheid, amen!

Refrein

•

ONZE VADER

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’.
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’.
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.
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.
En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad.
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.
Amen, amen.
•

Gezang 477 uit Liedboek

