LIEDTEKSTEN (22 maart 2020)
Kinderopwekking 5
Kom in de kring van Gods gezin,
geef mij een hand en kom,
want er is plaats voor iedereen,
kom in de kring.

Kinderopwekking 40
Je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

Kom in de kring van Gods gezin,
zoals Rebecca kwam
in het gezin van Abraham,
kom in de kring.

Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom je leven zijn.

Kom in de kring van Gods gezin,
net zoals Petrus kwam
bij de discipelen van de Heer,
kom in de kring.

Je hoeft niet bang te zijn
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft
als jij je ogen sluit.

Kom in kring van Gods gezin,
net zoals Paulus kwam
in de gemeente van de Heer,
kom in de kring
Kom in de kring
Kom in de kring.
Kinderopwekking 306
Op de hei bij Ermelo,
in het drukke Tokio.
Op de markt in Goes,
of Santa Cruz,
God, U bent echt overal.

Refrein:
Op de allerhoogste berg, daar bent U.
In de aller diepste zee, daar bent U.
U bent altijd overal:
nooit een plek waar U niet bent.
Het is werk’lijk ongekend!

Op het Scheveningse strand,
in het Zwitsers Alpenland.
In de Hudson Bay,
of Java Zee,
God, U bent echt overal.

Op de allerhoogste berg, daar bent U.
In de aller diepste zee, daar bent U.
U bent altijd overal:
nooit een plek waar U niet bent.
Het is werk’lijk ongekend!

Opwekking 687
1 Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer
aan.

3 Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

2 Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

4 Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Met U Alleen (Sela)
U bent mijn God, U kent mijn dorst.
U bent mijn diep verlangen.
Als U niet spreekt, door Woord en Geest,
hoe zou ik U ontvangen?
Hoor mijn gebed, o God die redt:
met U alleen wil ik nog leven.

Wilhelmus (vers 6)
Mijn schild ende betrouwe,
zijt Gij o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tyrannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwond.

Als U niet heelt, mijn lijden deelt,
hoe zou ik dan nog hopen?
Maar God, ik ben door U gekend;
U bent met mij bewogen.
Mijn God, U weet wat mij ontbreekt,
al wat mij kan benauwen.
Uw Geest brengt rust, maakt mij bewust,
leert mij op U vertrouwen.

Opwekking 705
Aan de maaltijd wordt het stil,
als de meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen.

Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

Opwekking 315
Heer, uw bloed dat reinigt mij,
doet mij leven en maakt mij vrij.
Heer, uw bloed dat nam mijn plaats
in het offer, dat u bracht.
En u wast mij, witter dan de sneeuw,
dan de sneeuw.
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij
geslacht.

The Lord bless you – John Rutter
De Heere zegene u, en behoede u!
De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten, en
zij u genadig!
De Heere verheffe Zijn aangezicht over u, en
geve u vrede!

