LIEDERENBLAD TIME 2 SING 15 april 2012

19.00 uur

Thema: ‘Goeie genade!’

•

HIER IN UW HEILIGDOM (Opw. 245)

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.
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.

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.

•
•
•
•
•

Lied 33 uit Geroepen om te zingen
Psalm 130 : 1 en 3 uit Liedboek
Psalm 86 : 1 en 2 uit Liedboek
Psalm 103 : 3 en 9 uit Liedboek
Lied 153 uit Geroepen om te zingen (in canon)

•

AMAZING GRACE (Opw. 428)

Amazing Grace, how sweet the sound,
That saved a wretch like me.
I once was lost but now am found,
Was blind, but now I see.
Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die ’t niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien.
Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

•

Gezang 139 : 1 en 3 uit Liedboek

•

HEER, ALS IK DENK AAN WAT U VOOR MIJ DEED (Opw. 470)

Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed,
dan kan ik U alleen maar danken.
En als ik denk aan de strijd die U streed,
dan kan ik U alleen maar danken.
Angst en verdriet in Gethsemané;
door uw eigen vrienden verlaten
en verraden door een kus,
geschopt en geslagen,
omdat U zoveel van mij hield.
Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed,
dan kan ik U alleen maar danken.
En als ik denk aan de pijn die U leed,
dan kan ik U alleen maar danken.
Doornen op uw hoofd, een speer in uw zij,
spijkers door uw handen en voeten;
van het leven beroofd,
om te sterven voor mij,
omdat U zoveel van mij hield.
Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed,
dan kan ik U alleen maar danken.
En als ik denk aan de strijd die U streed,
dan kan ik U alleen maar danken.
Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed,
dan kan ik U alleen maar danken.
En als ik denk aan de pijn die U leed,
dan kan ik U alleen maar danken,
dan kan ik U alleen maar danken,
dan kan ik U alleen maar danken.

•
•

Gezang 432 : 1 en 2 uit Liedboek
Gezang 20 : 1, 2 en 4 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.

•

Gezang 460 : 1 en 3

•

SHINE, JESUS, SHINE (Opw. 334)

Refrein

Lord the light of your love is shining.
In the midst of the darkness shining.
Jesus, light of the world, shine upon us.
Set us free by the truth You now bring us.
Shine on me, shine on me.
Refrein:
Shine, Jesus, shine
Fill this land with the Father’s glory.
Blaze, Spirit, blaze,
Set our hearts on fire.
Flow, River, flow,
Flood the nations with grace and mercy.
Send forth Your Word
Lord, and let there be light.
Lord, I come to Your awesome presence,
From the shadows into Your radiance.
By the blood I may enter Your brightness.
Search me, try me, consume all my darkness.
Shine on me, shine on me.

Refrein

As we gaze on Your kindly brightness.
So our faces display Your likeness.
Ever changing from glory to glory,
Mirrored here may our lives tell Your story.
Shine on me, shine on me.

Refrein

•

U ZIJ DE GLORIE (Opw. 213)

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

•

GA NU HEEN IN VREDE (Evang. Liedbundel 270)

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw dagelijks leven, uw gezin, uw werk.
Wil u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

•

Lied 245 uit Geroepen om te zingen
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