LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 maart 2012

19.00 uur

Thema: ‘Talentenjacht’

•

IK VERTROUW OP U (Opw. 519)
U geneest mijn ziel,
U geneest mijn ziel,
U geneest mijn ziel, o God.

Ik vertrouw op U,
)
Ik vertrouw op U,
) 2x
Ik vertrouw op U, o God.)

)
) 2x
)

Refrein:
Mijn hoop is op U, de Heer
die de hemel en aarde gemaakt heeft;
mijn hoop is op U,
mijn schepper, mijn rots en mijn heil.
Ik vertrouw op U,
)
Ik vertrouw op U,
) 2x
Ik vertrouw op U, o God.)

Heer, ik schuil bij U,
)
Heer, ik schuil bij U,
) 2x
Heer, ik schuil heel dicht bij U. )

Refrein

•

WEES STIL VOOR HET AANGEZICHT VAN GOD (Opw. 464)

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

•
•
•
•

Gezang 483 : 1 en 4 uit Liedboek
Gezang 463 : 1 en 5 uit Liedboek
Lied 268 : 4 en 1 uit Geroepen om te zingen
Lied 15 : 1 en 3 uit Geroepen om te zingen

•

NOG VOORDAT JE BESTOND (Opw. 599)

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.

En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Want niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
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.

•
GOD KENT JOU
God kent jou vanaf het begin
helemaal van buiten en van binnenin
Hij kent al je vreugde en al je verdriet
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

)
)
) 2x
)

En weet je wat zo mooi is?
Bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn,
want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou en mij.
WEET JE DAT DE VADER JE KENT (Evang. Liedbundel 471)
Refrein:
Weet je dat de Vader je kent?
Weet je dat je van waarde bent?
Weet je dat je een parel bent
een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand.

•

Ze zeggen allemaal: Je kan niks doen, je bent een oen;
ze trekken altijd aan mijn paardestaart, ik ben niks waard.
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit.
Mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg,
‘k heb altijd pech, ik ga maar weg.
Refrein
Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom;
m’n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks.
Al noemt de hele klas mij sacherijn, ik mag er zijn.
Al zegt mijn broertje steeds: Wat stout ben jij God houdt van mij, God houdt van mij.

Refrein:
Ik weet dat de Vader me kent.
Ik weet dat ik van waarde ben.
Ik weet dat ik een parel ben een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand.

•

U DIE MIJ GESCHAPEN HEBT (Opw. 355)

U, die mij geschapen hebt.
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor- of tegenspoed,
uw liefde doet mij zingen.
U, die mij geschapen hebt,
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.

•

HEER, U DOORGRONDT EN KENT MIJ (Opw. 518)

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Refrein:
Heer u bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen
elke dag.

Heer U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

•

IN MOMENTS LIKE THESE (Opw. 139)

In moments like these,
I sing out a song.
I sing out a love song for Jesus.
In moments like these,
I lift up my hands.
I sing out a song to the Lord.
Singing: I love you Lord 4x

•

Refrein

Wij zijn bij elkaar en zingen dit lied.
Wij zingen een lied voor de Here.
Wij zijn bij elkaar en prijzen zijn naam.
Wij zingen dit lied tot Gods eer.
Ja, wij loven U Heer 3x
wij loven U Heer.

Lied 94 uit Geroepen om te zingen

•

HEER GOD, U LOVEN WIJ (Evang. Liedbundel 341)

Heer, God, U loven wij.
Heer, U belijden wij.
Vader in eeuwigheid,
zingt ’t gans heelal uw naam.
Aarde en hemel, Heer,
zingen uwe naam ter eer,
heel uw schepping door,
eeuwig met ’t engelenkoor:
Heilig, heilig, heilig is onze God,
de Heer Ze-ebaoth.
Hemel en aarde
zijn van uw grootheid vol.
Hemel en aarde
zijn van uw grootheid vol.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Amen.

•

STILTE OVER ALLE LANDEN (Youth for Christ 164)

Welke zonden wij bedreven,
wil ze, Here, ons vergeven.
God, wil goede rust ons geven
in deze nacht.
God zal voor ons allen zorgen
tot het dagen van de morgen.
Veilig en bij Hem geborgen
zijn wij vannacht.
Refrein:
Stilte over alle landen
in deze nacht.
Vouwen wij tezaam de handen
voor deze nacht.
Sleep, my child, and peace attend thee
All through the night
Guardian angels God will send thee
All through the night
Soft the drowsy hours are creeping
Hill and dale in slumber sleeping
I my loving vigil keeping
All through the night
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