LIEDTEKSTEN (29 maart 2020)
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

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 (2x)
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
Ik heb altijd pech, ik ga maar weg.
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 (2x)
Ik snap alweer niks van die rare som
ik ben zo dom
Mijn bloes zit onder de spaghetti-mix
ik kan ook niks
Al noemt de hele klas mij sacherijn
ik mag er zijn
Al zeggen mijn broertjes steeds: wat stout ben jij
God houdt van mij, God houdt van mij.
Ik weet dat de Vader mij 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

A van almachtig
B van Bevrijder
C is van Christus, Gezalfde van God
D is van Dienaar
E is van eeuwig
F van Formeerder, Hij schiep het heelal
G van gekruisigd
H is van Hoeksteen
I van Immanuël, God is met ons
J is van Jezus
K is van Koning
L van Zijn liefde, die Hij aan mij toont
Van A tot Z Bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
Oneindig groot is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij

M van Messias
N is van ned’rig
O is van Opstanding
P van Profeet
Q van I.Q. onze God is de slimste
R is van Rots en
S is van Schild
T is van Toevlucht, een veilige haven
U van uniek
Verlosser is V
W is de Weg
X voor extra bijzonder
IJ voor ijzersterk
Z van Zoon van God
Van A tot Z Bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveelmeer
Oneindig groot is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij.

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan,
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
Samen leven tot zijn eer.
Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis.
'T Werk van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt,
En de Geest doorbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt.
Prijst de Heer, de weg is open
Naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
Mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
Breng ik U mijn dank en eer.
'T Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Eet het brood met Mij,
Drink de wijn met Mij.
Tussen de vleugels
Van de Cherubim,
Deel het maal met Mij.
Wij aanbidden U,
Wij aanbidden U.
Tussen de vleugels
Van de Cherubim,
Aanbidden wij U.
Ik ontmoet je daar,
Ik ontmoet je daar.
Tussen de vleugels
Van de Cherubim,
Daar… ontmoet ik jou.

Er is een Verlosser,
Jezus, Zoon van God.
Kostbaar Lam van God, Messias,
heilig God is Hij.
Jezus, mijn Verlosser,
niemand is aan U gelijk.
Kostbaar Lam van God, Messias,
maakt van zonden vrij.
Dank U, o mijn Vader.
U gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons
totdat het werk op aarde is gedaan.
Ja, de dag zal komen
dat ik Jezus zie.
Dan zal ik mijn Koning
dienen voor eeuwig en eeuwig.

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd,
tot Uw lof en dienst bereid.
Neem mijn stem, opdat mijn lied,
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij Uw getuigen zijn,
dat zij Uw getuigen zijn.
Neem mijn zilver en mijn goud,
halleluja,
dat ik niets aan U onthoud,
halleluja.
Maak mijn kracht en mijn verstand,
halleluja,
tot een werktuig in Uw hand,
halleluja.
Neem ook mijn liefde, Heer,
halleluja,
‘k leg voor U haar schatten neer,
halleluja.
Neem mijzelf en voor altijd,
halleluja,
ben ik aan U toegewijd,
halleluja.

