
LIEDERENBLAD TIME 2 SING 19 MEI 2013  19.00 UUR 

Thema: ‘De Geest krijgen’ 

 

• Gezang 328 : 1 en 3 uit Liedboek 

• Gezang 328 : 2 

• Gezang 463 : 1, 2 en 5 

• Gezang 481 : 1 en 3 

 

• JOY TO THE WORLD / JUBEL HET UIT  (Opwekking 525) 

 

Joy to the world 

the Lord has come! 

Let earth receive her King; 

Let every heart 

prepare Him room. 

And heaven and nature sing,  2x 

And heaven, and heaven and nature sing! 

 

Jubel het uit. 

De Heer regeert; 

wees blij, verhef je stem! 

Zing als de schepping juicht, 

aanbiddend voor Hem buigt 

een vreugdelied voor Hem,  2x 

een vreugde-, een vreugdelied voor Hem! 

 

• 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. 

 

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. 

 

• 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. 

 

Jubel het uit. 

De Heer is hier; 

ontvang het Koningskind! 

Als redder van de aarde 

geeft Hij het leven waarde. 

Dus hemel en aarde, zingt!  2x 

Dus hemel, dus hemel en aarde, zingt! 

Zijn koningschap 

zal eeuwig zijn, 

rechtvaardig en vol kracht! 

Laat ieder volk op aarde 

zijn heerlijkheid ervaren; 

de liefde die Hij bracht,  2x 

de liefde, de liefde die Hij bracht! 



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.  Refrein 

 

• HEER, UW KONINKRIJK BREEKT BAAN (Opw. 435) 

Heer, uw koninkrijk breekt baan met kracht, 

heel de aarde ziet uw grote macht: 

de bergen wank’len, storten in de zee, 

eng’len juichen met ons mee. 

 

Doven horen, lammen lopen; door uw kracht gaan kerkers open. 

Doden leven door uw woord; het evangelie wordt gehoord. 

Uw heerlijkheid duurt tot in eeuwigheid! 

 

Heer, uw koninkrijk breekt baan met kracht, 

heel de aarde ziet uw grote macht: 

de zieken helen, blinden krijgen zicht, 

leven verder in uw licht. 

 

Jezus Christus, Heer der heren, heel de aard’ zal U vereren; 

U, de koning van ’t heelal, die was en is en komen zal. 

Uw heerlijkheid duurt tot in eeuwigheid! 

 

Sterkte, macht, wijsheid, kracht, ) 

heerlijkheid in eeuwigheid.  ) 2x 

In eeuwigheid! 

In eeuwigheid!  

 

• HEER, IK KOM TOT U (Opw. 488) 

 

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: 

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 

 

• IN VUUR EN VLAM (Elly & Rikkert) 

 

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. 

 

• HEER, UW LICHT EN UW LIEFDE SCHIJNEN (Opw. 334) 

 

Lord, the light or 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. 

 

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. 

 

Heer, uw licht en uw liefde schijnen, 

waar U bent zal de nacht verdwijnen. 

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 

Schijn in mij, schijn door mij. 

 



Refrein: 

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 

Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 

Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. 

Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint. 

 

Staan wij oog in oog met U Heer. Daalt uw stralende licht op ons neer. 

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.  

U volmaakt wie volkomen zich geven. 

Schijn in mij, schijn door mij.   Refrein 

 

• Lied 187 uit Geroepen om te zingen 

 

• IK VERTROUW OP U (Opw. 519) 

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

U geneest mijn ziel, U geneest mijn ziel, U geneest mijn ziel, 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, Ik vertrouw op U, o God.   2x 

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

 

• Gezang 477 uit Liedboek 

• Gezang 314 : 1 en 3 

 

• GA NU HEEN IN VREDE (Evangelische 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. 

 

 

VOLGENDE EN LAATSTE TIME 2 SING: ZONDAG 16 JUNI 


