Ontmoetingsdienst 12-11-2017
Thema: “Bono en de Psalmen”
Voor de dienst zingen we:

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn
bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend
dichtbij;
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er
zijn'.

Allen zingen: Opwekking 770
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.
Refrein:
'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'.
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.
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.
Refrein:
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige
naam.

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er
zijn'.
Allen zingen: Opwekking 733
De zon komt op, maakt de morgen
wakker;
mijn dag begint met een lied voor
U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond
valt.
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige
Naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn
ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam.
Heer, vol geduld toont U ons Uw
liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is
zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven
zingen;
tienduizend redenen tot
dankbaarheid.
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige
Naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn
ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam.
En op die dag, als mijn kracht
vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde
komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied
blijven zingen;

tienduizend jaar en tot
in eeuwigheid.
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige
Naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn
ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam.
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige
Naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn
ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam.
slot:
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
Allen zingen: Kidsopwekking 241
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
Refrein:
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
Refrein:
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
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
Refrein:
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
Refrein:
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
Allen zingen: Opwekking 717
Stil mijn ziel wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.
Refrein:
God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw
Een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van
verleiding
Refrein:
God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw
Een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen
Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd
heeft
wacht wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht
doorbreekt
Refrein:
God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw
Een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen
Refrein:
God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw
Een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen
Ik rust in U alleen.
Allen zingen: Opwekking 770
Tekst zie begin tekstblad
Allen zingen: Opwekking 520
Wees mijn verlangen, o Heer van
mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en
smart.
Laat mijn gedachten op U zijn
gericht,
wakend of slapend, vervuld van Uw

licht.
Geef mij uw wijsheid, uw woorden
van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid
vindt.
Geef mij Uw schild en Uw zwaard
in de strijd,
maak mij tot machtige daden
bereid.
Wees als een burcht
Als een toren van kracht,
Wijs mij omhoog waar uw liefde
mij wacht.
Wat baat mij rijkdom of eer van een
mens:
Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik
rijk.
Hemelse Koning, die het kwaad
overwon,
Als ik daar kom in het licht van Uw
zon,
Stralend van vreugde, )
Getooid als een bruid )
Gaat mijn verlangen ) 2x
Nog meer naar U uit. )

