Zondag 18 juli 2021 – Bellingeweer
Opwekking 733 – Tienduizend redenen
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)
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 2x)

Opwekking 589 – Ik wil juichen voor U mijn Heer
Ik wil juichen voor U, mijn Heer
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U Heer
mijn hart is vol ontzag.
Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.
Refrein:
En ik ga door de poorten met een loflied,
Want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
'K hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid.
Ik wil juichen voor U...
Ik erken: U, Heer bent God...
Bridge:
Want de Heer is goed, Zijn goedertierenheid
is tot in eeuwigheid, amen!
Ja de Heer is goed, Zijn liefde en zijn trouw
Zijn tot in eeuwigheid, amen!
Refrein:
En ik ga door de poorten met een loflied,
Want ik wil U ontmoeten deze dag…
En ik ga door de poorten met een loflied,
Want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
'K hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam, )3x
God van de eeuwigheid )3x

Opwekking Kids 18 – Ben je groot of ben je klein
Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin;
God houdt van jou!
Ben je dik of ben je dun
of ben je blank of bruin;
God houdt van jou!
Hij kent je als je blij bent;
Hij kent je als je baalt
Hij kent je als je droevig bent;
Hij kent je als je straalt.
Het geeft niet of je knap bent;
Het geeft niet wat je doet;
God houdt van jou!
Hij is vol liefde.
God houdt van jou!

Opwekking Kids 64 – Hij heeft mij gemaakt
Hij heeft mij gemaakt
en ik ben van Hem.
Hij wilde dat ik op Hem zou lijken.
Er is niemand op aarde die mij beter kent.
Niemand die mij zo goed kan begrijpen.
Als ik in de put zit trekt Hij mij eruit.
Hij tilt mij uit boven mijn problemen.
Hij is mijn Vriend en de Schepper
die mijn leven kent.
Dus zing ik dit lied voor Hem.
Refrein:
Ik ben hier om de Heer te prijzen.
Ik ben hier om de Heer alle eer te bewijzen.
Ik ben hierom de Heer te prijzen.
Dus zing ik dit lied voor Hem.

Opwekking 502 – Jezus ik wil heel dicht bij U komen
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in uw nabijheid wil 'k zijn.
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.
Refrein:
In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
Uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.
Opwekking 616 – U bent mijn doel
Houd me dicht bij U,
laat me nooit meer gaan.
Voor U leg ik mijn leven neer,
verlangend naar uw vriendschap, Heer.
U alleen begrijpt, wat ik nodig heb;
Uw liefde die mij warmte geeft,
Als U mij in uw armen neemt.
Leid mij naar uw hart,
breng mij terug naar U.
Refrein:
U bent mijn doel,
U bent mijn hartsverlangen.
U bent mijn doel,
houd mij heel dicht bij U.

Opwekking 334 – Heer, Uw licht en uw liefde schijnen
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.
Refrein:
Kom, Jezus kom,
vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
hde 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.
(Refrein)
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.
(Refrein)

