
Lied vooraf aan de dienst:
De rivier – opw 642
Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag
’t Is een stroom van uw genade,
waar’k U steeds ontmoeten mag.
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.
Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag
’t Is een stroom van uw genade,
waar’k U steeds ontmoeten mag.
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.
Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: “ontmoet mij hier”
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.
Leid mij steeds weer naar het water;
‘k wil U daar ontmoeten, Heer



Ik zal er zijn
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.



Heer uw licht en uw liefde schijnen – opw 334
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.
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.
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
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.
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.
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.



Laat zo je licht maar schijnen
Laat zo je licht maar schijnen
Bij alles wat je doet
Zodat de mensen zeggen
God is goed
Laat zo je licht maar schijnen
Bij alles wat je doet
Zodat de mensen zeggen
God is goed
God is liefde, God is
God is goed
God is liefde, God is
God is goed
Laat zo je licht maar schijnen
Bij alles wat je doet
Zodat de mensen zeggen
God is goed
Laat zo je licht maar schijnen
Bij alles wat je doet
Zodat de mensen zeggen
God is goed
God is liefde, God is
God is goed
God is liefde, God is
God is goed



Genade zo groot – opw 688
Genade zo groot,
Aan mij die het niet verdient,
Liet Christus zijn liefde zien,
Want Hij kocht mij vrij.
Genade zo groot,
De schuld die ik voor Hem leg,
Wast Hij geduldig weg;
Zijn bloed reinigt mij.
En al wat ik heb,
Leg ik voor Hem neer,
Mijn Verlosser en Heer,
Die mij liefheeft.
Genade zo groot,
Aan mij die het niet verdient,
Liet Christus zijn liefde zien,
Want Hij kocht mij vrij.
Genade zo groot,
De schuld die ik voor Hem leg,
Wast Hij geduldig weg;
Zijn bloed reinigt mij.
En al wat ik heb,
Leg ik voor Hem neer,
Mijn Verlosser en Heer,
Die mij liefheeft.
Liefde zo groot,
Die standhield tot in de dood,
Schonk in de diepste nood
Vergeving aan mij.
Liefde zo groot,
Wiens kracht onverslaanbaar is,
Verdrijft elke duisternis;
Nu zijn wij vrij.
En al wat ik heb,
Leg ik voor Hem neer,
Mijn Verlosser en Heer,
Die mij liefheeft.
En al wat ik heb,
Leg ik voor Hem neer,
Mijn Verlosser en Heer,
Die mij liefheeft.



Eens zal op de grote morgen
Eens zal op de grote morgen,
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen,
als de rechter van ’t heelal.
Wie zal op die grote morgen,
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen,
vluchten voor die heerlijkheid.
Eens zal op de grote morgen,
blank en bruin worden vereend;
kleur of ras is niet belangrijk,
maar Gods gunst aan ons verleend.
Wie zal op die grote morgen,
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen,
vluchten voor die heerlijkheid.


