
Ontmoetingsdienst 8-03-2020 

 

Thema: “Top-ervaring” 

 

Allen zingen: Opwekking 573 

 

We zijn hier bij elkaar  

om de Koning te ontmoeten. 

We zijn hier bij elkaar  

om te eren onze Heer. 

We zijn hier bij elkaar  

om te vieren dat Hij goed is. 

En wij prijzen en aanbidden Hem,  

Jezus onze Heer! 

 

Refrein: 

Heer, U bent welkom, welkom,  

U bent welkom, grote Koning. 

Wij heffen onze handen op  

naar de God van alle eeuwen. 

Heer, U bent welkom, welkom, 

U bent welkom, Zoon van God 

Wij richten heel ons hart op U; 

U bent welkom in ons midden. 

 

We zijn hier bij elkaar  

om de Koning te ontmoeten. 

We zijn hier bij elkaar  

om te eren onze Heer. 

We zijn hier bij elkaar  

om te vieren dat Hij goed is. 

En wij prijzen en aanbidden Hem,  

Jezus onze Heer! 

 

Refrein: 

Heer, U bent welkom, welkom,  

U bent welkom, grote Koning. 

Wij heffen onze handen op  

naar de God van alle eeuwen. 

Heer, U bent welkom, welkom, 

U bent welkom, Zoon van God 

Wij richten heel ons hart op U; 

U bent welkom in ons midden 

 

Refrein: 

Heer, U bent welkom, welkom,  

U bent welkom, grote Koning. 

Wij heffen onze handen op  

naar de God van alle eeuwen. 

Heer, U bent welkom, welkom, 

U bent welkom, Zoon van God 

Wij richten heel ons hart op U; 

U bent welkom in ons midden 

 

U bent welkom in ons midden 

U bent welkom in ons midden 

 

Allen zingen: Youth For Christ 62 

 

Heer, U bent mijn leven de grond 

waarop ik sta 

Heer, U bent mijn weg de waarheid 

die mij leidt 

Uw woord is het pad, de weg 

waarop ik ga 

zolang U mijn adem geeft, zolang 

als ik besta 

Ik zal niet meer vrezen, want U bent 

bij mij 

Heer, ik bid U, blijf mij nabij 

 

k geloof in U, Heer Jezus, geboren 

uit de maagd 

eeuw’ge Zoon van God, die mens 

werd zoals wij 

U die stierf uit liefde, leeft nu onder 

ons 

één met God de Vader en verenigt 

met uw volk 

tot de dag gekomen is van uw 

wederkomst 

dan brengt U ons thuis in Gods rijk 

 

Heer, U bent mijn kracht, de Rots 

waarop ik bouw 

Heer, U bent mijn waarheid, de 

vrede van mijn hart 

En niets in dit leven zal ons 

scheiden Heer 

zo weet ik mij veilig, want uw hand 

laat mij nooit los 

Van wat ik misdaan heb, heeft U 

mij bevrijd 

en in uw vergeving leef ik nu 

 

Vader van het leven, ik geloof in U 

Jezus, de Verlosser, wij hopen 

steeds op U 

Kom hier in ons midden, Geest van 

liefd’ en kracht 

U die via duizend wegen ons hier 

samen bracht 

en op duizend wegen, zendt U ons 

weer uit 

om het zaad te zijn van Gods rijk 

 

Allen zingen: Kidsopwekking 191 

 

Refrein: 

Samen is veel leuker, 

alleen is maar alleen. 

Iemand die je helpen kan, 

dat wil toch iedereen. 

Jij en ik zijn nodig 

in Gods koninkrijk. 

Niemand overbodig 

en iedereen gelijk. 

  

Ik wil heel graag je vriend zijn, 

dan zijn we nooit meer alleen. 

Jezus zal ons leiden ook in 

moeilijke tijden, 

want Hij zorgt voor iedereen. 

  

Refrein: 

Samen is veel leuker, 

alleen is maar alleen. 

Iemand die je helpen kan, 

dat wil toch iedereen. 

Jij en ik zijn nodig 

in Gods koninkrijk. 

Niemand overbodig 

en iedereen gelijk. 

 

We zijn soms zo verschillend 

en ieder heeft zijn eigen taal. 

Jezus wil ons leren alle mensen te 

waarderen, 

want Hij houdt van ons allemaal. 

  

Refrein: 

Samen is veel leuker, 

alleen is maar alleen. 

Iemand die je helpen kan, 

dat wil toch iedereen. 

Jij en ik zijn nodig 

in Gods koninkrijk. 

Niemand overbodig 

en iedereen gelijk. 

  

Niemand overbodig 

en iedereen gelijk. 

Niemand overbodig 

en iedereen gelijk. 

 

Allen zingen: Taizélied 60 

 

Jezus, U bent het licht in ons leven, 

laat nimmer toe dat het duister tot 

mij spreekt. 

Jezus, U bent het licht in ons leven, 

open mij voor Uw liefde, o Heer. 

 

Allen zingen: Opwekking 464 

 

1. Wees stil voor het aangezicht van 

God,  

want heilig is de Heer. 

Aanbid Hem met eerbied en ontzag, 

en kniel nu voor Hem neer, 

die zelf geen zonde kent 



en ons genade schenkt. 

Wees stil voor het aangezicht van 

God, 

Want heilig is de Heer. 

 

2. Wees stil, want de heerlijkheid 

van God, omgeeft ons in dit uur. 

Wij staan nu op heilige grond, waar 

Hij verschijnt met vuur. 

Een eeuwigdurend licht 

straalt van zijn aangezicht. 

Wees stil, want de heerlijkheid van 

God 

Omgeeft ons in dit uur. 

 

3. Wees stil, want de kracht van 

onze God 

daalt neer op dit moment. 

De kracht van de God die vergeeft 

en ons genezing brengt; 

niets is onmogelijk 

voor wie gelooft in Hem. 

Wees stil, want de kracht van onze 

God 

daalt neer op dit moment. 

 

Allen zingen: Lied 545 

 

1.Christus staat in majesteit 

door een stralenkrans omgeven 

op de berg der heerlijkheid, 

licht uit licht en eeuwig leven 

Halleluja 

 

2.Mozes en Elia zijn 

zijn getuigen, want zij weten: 

Hij voltooit de lange lijn 

van de wet en de profeten. 

Halleluja 

 

4.Uit de hemel komt een stem 

die het visioen komt schragen: 

deze is mijn Zoon; op Hem 

rust mijn eeuwig welbehagen. 

Halleluja. 

 

5.Zo wordt God in glans gekend; 

Hij, het licht van ons verlangen, 

woont niet in een aardse tent, 

maar op onze lofgezangen. 

Halleluja. 

 

 

 

 

 

 

Allen zingen: Opwekking 334 

 

Lord, the light of your love is 

shining 

In the midst of the darkness, shining 

Jesus, Light of the world, shine 

upon us 

Set us free by the truth you now 

bring us 

Shine on me, shine on me 

 

Refrein: 

Shine, Jesus, shine 

Fill this land with the Father's glory 

Blaze, Spirit, blaze 

Set our hearts on fire 

Flow, river, flow 

Flood the nations with grace and 

mercy 

Send forth your word 

Lord, and let there be light 

 

Lord, I come to your awesome 

presence 

From the shadows into your 

radiance 

By the blood I may enter your 

brightness 

Search me, try me, consume all my 

darkness 

Shine on me, shine on me 

 

Refrein: 

Shine, Jesus, shine 

Fill this land with the Father's glory 

Blaze, Spirit, blaze 

Set our hearts on fire 

Flow, river, flow 

Flood the nations with grace and 

mercy 

Send forth your word 

Lord, and let there be light 

 

As we gaze on your kingly 

brightness 

So our faces display your likeness 

Ever changing from glory to glory 

Mirrored here may our lives tell 

your story 

Shine on me, shine on me 

 

Refrein: 

Shine, Jesus, shine 

Fill this land with the Father's glory 

Blaze, Spirit, blaze 

Set our hearts on fire 

Flow, river, flow 

Flood the nations with grace and 

mercy 

Send forth your word 

Lord, and let there be light 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


