Ontmoetingsdienst 10-02-2019
Thema: “Heel Holland bakt,
maar wat bakken wij ervan?”
Voor de dienst:

Refrein:
Ja, de blijdschap die U mij geeft,
is meer dan de vreugde
die de wereld heeft.
Als de zon schijnt
en in de donkere nacht;
de vreugde van U is mijn kracht,

Refrein 2x
Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.

Refrein:
Ja, de blijdschap die U mij geeft,
is meer dan de vreugde
die de wereld heeft.
Als de zon schijnt
en in de donkere nacht;
de vreugde van U is mijn kracht,
de vreugde van U is mijn kracht.

Allen zingen: Kidsopwekking 135

Allen zingen: Opwekking 645
Dank U voor deze nieuwe dag
die ik van U ontvangen mag,
Heer wat een zegen,
elke dag opnieuw.
U geeft uw liefde telkens weer
en uw genade keer op keer,
iedere morgen, elke dag opnieuw.

Allen zingen: Opwekking 595
U geeft mij vrede die de wereld niet
geeft,
U geeft mij blijdschap door uw
Heilige Geest.
Refrein:
Ja, de blijdschap die U mij geeft,
is meer dan de vreugde
die de wereld heeft.
Als de zon schijnt
en in de donkere nacht;
de vreugde van U is mijn kracht,
de vreugde van U is mijn kracht.
Dank U voor deze nieuwe dag
die ik van U ontvangen mag,
Heer wat een zegen,
elke dag opnieuw.
U geeft uw liefde telkens weer
en uw genade keer op keer,
iedere morgen, elke dag opnieuw.

1. Licht van de wereld,
U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt, dat ik U wil
kennen Heer,
bij U wil zijn elk moment.
Refrein:
Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.
2. Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind
naar de wereld gekomen,
legde uw heerlijkheid af.

2X
Je bent bijzonder, o ja,
je bent een wonder, ja, ja,
je bent heel speciaal, weet je dat?
O, ja? Ja, ja!
Je bent bijzonder, o ja,
je bent een wonder, ja, ja,
je bent een hele grote schat.
O, ja? Ja, ja!
Soms denk je: Ach, wat stel ik voor,
wat stel ik voor,
ben ik niet een hele grote domoor,
een banaan die niemand ziet staan,
ziet staan,
maar nee, dat is niet waar,
luister maar.
…………
Je bent bijzonder, o ja,
je bent een wonder, ja, ja,
je bent heel speciaal, weet je dat?
O, ja? Ja, ja!
Je bent bijzonder, o ja,
je bent een wonder, ja, ja,
je bent een hele grote schat
je bent een hele grote schat.
je bent een hele grote schat.

U geeft mij vrede die de wereld niet
geeft,
U geeft mij blijdschap door uw
Heilige Geest.
Refrein:
Ja, de blijdschap die U mij geeft,
is meer dan de vreugde
die de wereld heeft.
Als de zon schijnt
en in de donkere nacht;
de vreugde van U is mijn kracht,
de vreugde van U is mijn kracht.

Refrein
Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.

O, ja? Ja, ja!
Allen zingen: Bewerking van
Psalm 51
Was mij witter dan sneeuw,
was mij schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw.
Wees genadig, o God,
heb met mij toch geduld.
Wees barmhartig, ik pleit op Uw
trouw.

Laat mij weer juichen, weer dansen
in ’t licht.
Laat mij weer leven voor Uw
aangezicht.

Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn
eigen Zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij
komt.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds… ontmoeten mag.

Was mij witter dan sneeuw,
laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

Refrein:
Kom tot de Vader, kom zoals je
bent.
Heel je hart, al je pijn is bij Hem
bekend.
De liefde die Hij geeft, de woorden
die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij
komt.

Refrein:
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
'k wil U daar… ontmoeten, Heer.

Was mij witter dan sneeuw,
maak mij sterk door Uw Geest.
Schep een zuiver hart diep in mij.
Laat mij dicht bij U zijn.
U alleen, Heer geneest.
Van mijn zonde en schuld spreek
mij vrij.
Laat mij weer juichen, weer dansen
in ’t licht.
Laat mij weer leven voor Uw
aangezicht.
Laat mij weer juichen, weer dansen
in ’t licht.
Laat mij weer leven voor Uw
aangezicht
Was mij witter dan sneeuw,
laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Laat mij weer juichen…
Laat mij weer dansen….
Laat mij weer leven….
Was mij witter dan sneeuw,
laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan
Allen zingen: Opwekking 599
1. Nog voordat je bestond, kende
Hij je naam.
Hij zag je elk moment en telde elke
traan.
Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn
eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar totdat je
komt.
2. En wat je nu ook doet, zijn liefde
blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.

2. En wat je nu ook doet, zijn liefde
blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn
eigen Zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij
komt.
Refrein:
Kom tot de Vader, kom zoals je
bent.
Heel je hart, al je pijn is bij Hem
bekent.
De liefde die Hij geeft, de woorden
die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij
komt.
Refrein:
Kom tot de Vader, kom zoals je
bent.
Heel je hart, al je pijn is bij Hem
bekent.
De liefde die Hij geeft, de woorden
die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij
komt.
De liefde die Hij geeft, de woorden
die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar totdat je
komt.
Allen zingen: Opwekking 642
Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom… ontmoet mij hier.

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap…. in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt:…. "Ontmoet mij hier."
Refrein:
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.

Allen zingen: Opwekking 428
Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.
Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook als ik mij tot Hem keer
dat God mij nooit verlaat.
Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

