
Heer ontferm u over ons
Heer, ontferm U over ons.Kom, en heel ons land.Reinig met uw vuur,raak ons nu aan.Wij buigen neer enroepen tot U, Heer:
O Heer, ontferm U over ons.O Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.Kom, en heel ons land.Reinig met uw vuur,raak ons nu aan.Wij buigen neer enroepen tot U, Heer:
O Heer, ontferm U over ons.O Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.Kom, en heel ons land.Reinig met uw vuur,raak ons nu aan.Wij buigen neer enroepen tot U, Heer:
O Heer, ontferm U over ons.O Heer, ontferm U over ons.
O Heer, ontferm U over ons.O Heer, ontferm U over ons.



Met hart en handen
Schepper God
U die alles adem geeft
Laat mij zien wat waarde heeft
Voor U
Het mooiste lied
Of wel duizend, voor mijn Heer
U verdient toch zoveel meer
Veel meer
Hier ben ik
Hier ben ik
Ik leef voor U, met hart en handen
Om wie alleen is te omarmen
Neem het aan als liefdeslied voor U
Schepper God
U die alles leven geeft
Laat mij zien wat waarde heeft
Voor U
God van recht
Geef mij een bewogen hart
Breek het met wat uw hart breekt
O God
Hier ben ik
Hier ben ik
Ik leef voor U, met hart en handen
Om wie alleen is te omarmen
Neem het aan als liefdeslied voor U
Laat mijn stem uw woorden spreken
Om uw liefde uit te delen
Neem dat aan als liefdeslied voor U
Hier ben ik
Hier ben ik
Hier ben ik
Hier ben ik
Hier ben ik
Hier ben ik
Ik leef voor U, met hart en handen
Om wie alleen is te omarmen
Neem het aan als liefdeslied voor U
Laat mijn stem uw woorden spreken
Om uw liefde uit te delen
Neem dat aan als liefdeslied voor U



Ik was hongerig
Ik was hongerig en jij gaf Mij te etenToen Ik dorst had, bood je Mij je beker aanEn wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders,Zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan
Toen Ik koud was, gaf je Mij je eigen klerenIk was een vreemdeling, jij liet Mij binnengaanEn wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broedersZegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan
Toen Ik ziek was, ben jij mij komen helpenIk was gevangen, jij ging niet bij Mij vandaanEn wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broedersZegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan



Tears of the saints
There are many prodigal sons
On our city streets they run
Searching for shelter
There are homes broken down
People's hopes have fallen to the ground
From failures
This is an emergency!
There are tears from the saints
For the lost and unsaved
We're crying for them come back home
We're crying for them come back home
And all your children will stretch out their hands
And pick up the crippled man
Father, we will lead them home
Father, we will lead them home
There are schools full of hatred
Even churches have forsaken
Love and mercy
May we see this generation
In it's state of desperation
For Your glory
This is an emergency!
There are tears from the saints
For the lost and unsaved
We're crying for them come back home
We're crying for them come back home
And all your children will stretch out their hands
And pick up the crippled man
Father, we will lead them home
Father, we will lead them home
Sinner, reach out your hands!
Children in Christ you stand!
Sinner, reach out your hands!
Children in Christ you stand!
There are tears from the saints
For the lost and unsaved
We're crying for them come back home
We're crying for them come back home
And all your children will stretch out their hands
And pick up the crippled man
Father, we will lead them home
Father, we will lead them home



And all your children will stretch out their hands
And pick up the crippled man
Father, we will lead them home
Father, we will lead them home



Heel uw koninkrijk
Heel uw koninkrijk,
is Gods werkelijkheid.
ligt dichtbij,
is niet vergezocht.
Heel uw koninkrijk,
ligt in een ieders bereik,
waar we leven in vreugde en vrede met God!
Deel je brood met de armen
en troost in elk verdriet.
Help de hulpeloze ander,
die de wereld niet ziet.
Laat de vluchteling maar komen,
van huis en haard beroofd.
Geef je hoop aan deze wereld,
als een daad van geloof!
Heel uw koninkrijk,
is Gods werkelijkheid.
ligt dichtbij,
is niet vergezocht.
Heel uw koninkrijk,
ligt in een ieders bereik,
waar we leven in vreugde en vrede met God!
Wie al oud is zal dromen;
wie jong is gaat het zien,
hoe het koninkrijk zal komen,
ook als velen niet zien.
Laat het Woord een helder baken,
voor heel je leven zijn.
Doe de wil van God de Vader,
totdat Jezus verschijnt!
Heel uw koninkrijk,
is Gods werkelijkheid.
ligt dichtbij,
is niet vergezocht.
Heel uw koninkrijk,
ligt in een ieders bereik,
waar we leven in vreugde en vrede met God!
Droog onze tranen en deel hier onze pijn.
Kom bij ons wonen, voor altijd.
Het einde is gekomen, uw rijk komt dichterbij.
Kom bij ons wonen, voor altijd.



Heel uw koninkrijk,
is de koning te rijk;
viert het feest ter ere van God.
Heel uw koninkrijk,
is vol glorie en eer,
waar wij stralen als sterren en dansen voor God!
Heel uw koninkrijk,
is de koning te rijk;
viert het feest ter ere van God.
Heel uw koninkrijk,
is vol glorie en eer,
waar wij stralen als sterren en dansen voor God!
waar wij stralen als sterren en dansen voor God


