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Opwekking 507 - 'T is goed om U te
ontmoeten.
'T Is goed om U te ontmoeten,
Met uw kinderen U te prijzen.
U geeft mij vrolijkheid, Heer;
'K zing een lied en geef U eer.

'T Is goed om U te ontmoeten,
Met uw kinderen U te prijzen.
U geeft mij vrolijkheid, Heer;
'K zing een lied en geef U eer.
U laat mijn voeten dansen,
U vult mij met uw lied;
U geeft mij reden voor een feest,
Een feest.

'T Is goed om U te ontmoeten,
Met uw kinderen U te prijzen.
U geeft mij vrolijkheid, Heer;
'K zing een lied en geef U eer.

U laat mijn voeten dansen,
U vult mij met uw lied;
U geeft mij reden voor een feest,
Een feest.

'T Is goed om U te ontmoeten,
Met uw kinderen U te prijzen.
U geeft mij vrolijkheid, Heer;
'K zing een lied en geef U eer.

'T Is goed om U te ontmoeten,
Met uw kinderen U te prijzen.
U geeft mij vrolijkheid, Heer;
'K zing een lied en geef U eer.
'K Zing een lied,
'K zing een lied,
'K zing een lied,
En geef U eer.

Opwekking 720 – God maakt vrij
In de naam van de Vader
In de naam van de Zoon
In de naam van de Geest voor Uw
troon
Zijn wij hier gekomen en verhogen Uw
naam
U geeft ons genade, U roepen wij aan
(2x)

Hoor ons loflied Heer, onze dank
weerklinkt
Eng'len buigen neer, Uw gemeente
zingt
En U draagt ons hoog op Uw vleugels
mee
Heel de wereld ziet het
God maakt vrij, God maakt vrij
In die hoop leven wij

In de naam van de Vader
In de naam van de Zoon
In de naam van de Geest voor Uw
troon
Zijn wij hier gekomen en verhogen Uw
naam
U geeft ons genade, U roepen wij aan

Hoor ons loflied Heer, onze dank
weerklinkt
Eng'len buigen neer, Uw gemeente
zingt
En U draagt ons hoog op Uw vleugels
mee
Heel de wereld ziet het
God maakt vrij, God maakt vrij
In die hoop leven wij
Ons verdriet wordt een lied
God maakt vrij, God maakt vrij

Ons verdriet wordt een lied
God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, God maakt vrij

Opwekking 539
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.
Kom, nu is de tijd: ontmoet jou God.
Kom, zoals je bent, aanbid Hem.
Kom, zoals je bent en geef je hart.
Kom.

Eens zal elke tong U belijden als Heer,
Buigt zich elke knie voor U neer.
Toch heeft U het beste aan Hem
beloofd
Die nu in U gelooft.

Welkom

Kinderliederen
Dit is de dag, (2x)
die de Heer ons geeft. (2x)
Weest daarom blij (2x)
en zingt verheugd. (2x)

Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft.

God kent jou
Vanaf het begin
Helemaal van buiten
En van binnenin
Hij kent al je vreugde
En al je verdriet
Want Hij ziet de dingen
Die een ander niet ziet

En weet je wat zo mooi is
Bij Jezus voel je je vrij
Om helemaal jezelf te zijn
Want Hij houdt van jou
Ja Hij houdt van jou
Ja Hij houdt van jou en mij

Komt, laat ons zingen vandaag,

zingen vandaag,
zingen tot de eer van God.
Komt, laat ons zingen vandaag,
zingen vandaag,
zingen tot de eer van God.

Komt laat ons klappen…
Komt laat ons dansen…
Komt laat ons prijzen…
Komt laat ons bidden…

Opwekking 640 - Mijn hulp is van U
Heer
Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen
Op naar U, Heer
Die mij bij zal staan
Mijn hulp is van U, Heer
Die alles heeft gemaakt
U zult voorkomen dat
Ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
Die over mij waakt
Die niet sluimeren of slapen zal

Wat kan mij gebeuren
Door zon of door maan?
U bent mijn schaduw
U bent er altijd
Bewaart heel mijn leven
Mijn komen en gaan
U beschermt mij tot in eeuwigheid
Mijn hulp is van U, Heer
Yeeah!

Mijn hulp is van U, Heer
Mijn hulp is van U, Heer
Mijn hulp is van U, Heer
Ohhww van U

Gebed

Opwekking 462 - Aan Uw voeten
Heer

Aan uw voeten Heer, is de hoogste
plaats
Daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer,
Daarom buig ik mij voor U.
Ja ik verkies nu om bij U te zijn,
En om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te
zijn,
Kom ik nu tot U, o Heer.

Mijn hart verlangt ernaar om samen
te zijn,
Hier in een plaats van aanbidding,
In Geest en waarheid samen één te
zijn,
In aanbidding voor U.

Zoals een vader die zijn kind omarmt,
Ja zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en
beschermt.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.

Praatje Karim

Opwekking 801 – Het leven in mij

Mijn hart gelooft
Mijn mond belijdt
Dat Jezus leeft
En leeft in mij
Ik houd mij vast aan Hem
Met alles wat ik ben
Mijn hoop is in Zijn naam alleen

Immanuel
God dichtbij
Hij is het leven
Het vuur in mij
Immanuel
God dichtbij
Hij is het leven in mij



Mijn hart gelooft
Mijn mond belijdt
Waar ik ook ben
Daar is Hij bij
God toont Zijn koninkrijk
Ik draag Zijn heerlijkheid
Door Zijn aanwezigheid in mij
Immanuel
God dichtbij
Hij is het leven
Het vuur in mij

Immanuel
God dichtbij
Hij is het leven in mij
God is achter en voor mij
Omgeeft mij altijd
Hij is boven en onder
Zelfs binnenin mij
God is achter en voor mij
Omgeeft mij altijd
Hij is boven en onder
Zelfs binnenin mij

Immanuel
God dichtbij
Hij is het leven
Immanuel
God dichtbij
Hij is het leven
Het vuur in mij

Opwekking 638 - Prijs Adonai
Wie is als Hij?
de Leeuw maar ook het Lam,
gezeten op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.

Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.
Prijs Adonai,

alle naties van de aard’
alle heiligen; aanbid Hem.

Getuigenis

Opwekking 804 - Good good Father
Oh, I've heard a thousand stories of
what they think You're like
But I've heard the tender whispers of
love in the dead of night
And You tell me that You're pleased
And that I'm never alone

You're a good good Father
It's who You are, it's who You are, it's
who You are
And I'm loved by You
It's who I am, it's who I am, it's who I
am

I've seen many searching for answers
far and wide
But I know we're all searching
For answers only You provide
'Cause You know just what we need
Before we say a word

You're a good good Father…

You are perfect in all of Your ways
You are perfect in all of Your ways
You are perfect in all of Your ways to
us (2x)

Love so undeniable
I, I can hardly speak
Peace so unexplainable
I, I can hardly think

As You call me deeper still
As You call me deeper still
As You call me deeper still
Into love, love, love

You're a good, good Father…

Collecte

Opwekking 642 - De rivier
Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer,vergeef mij en genees mij.
Vader,kom,ontmoet mij hier.

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

-Refrein-
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles vor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil Udaar ontmoeten,Heer.

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-
Leid mij steeds weer naar het water;
‘k wil U daar ontmoeten, Heer

Opwekking 585 - Er is een dag
Er is een dag
Waar al wat leeft al lang op wacht,
Een dag van blijdschap,
Als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
Dan komt de Heer en
Haalt zijn bruid,
Die rein en stralend
Opgaat in zijn
Heerlijkheid.

Er klinkt geschal,
Wanneer de graven open gaan
En doden opstaan,
Voor eeuwig levend door
Zijn kracht.

Hun aardse tent
Wordt nu bekleed met heerlijkheid,
De dood verzwolgen,
Overwonnen voor altijd.

Spoedig zullen wij Hem zien
En voor altijd op Hem lijken
En Jezus kennen
Zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
Want wij zullen met Hem leven
In zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!

Dus kijk omhoog
En zie wat nog verborgen is,
Maar wat beloofd is,
Dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
Weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terug komt,
Deel je in zijn heerlijkheid.

Spoedig zullen wij Hem zien
En voor altijd op Hem lijken
En Jezus kennen
Zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
Want wij zullen met Hem leven
In zijn nabijheid, voor altijd.
Amen amen

Dankgebed

Opwekking 807 -
In mijn twijfels, mijn verdriet
In mijn falen ontbreekt U niet
In Uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee

In mijn onrust neemt U mijn hand
In mijn vragen houdt Uw Woord stand
In uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee

U bent de rust als het stormt op zee

refrein:
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Ik vertrouw op U
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust
Waar U woont
Waar U woont
Waar U woont
Waar U woont
Storm en golven vrees ik niet
In de morgen zing ik mijn lied
In Uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee

Refrein

U schijnt feller, dan de sterren
Heer, U leidt ons door de storm
U schijnt feller, dan de sterren
Heer, U leidt ons door de storm
U schijnt feller, dan de sterren
Heer, U leidt ons door de storm
U schijnt feller, dan de sterren
Heer, U leidt ons door de storm

Refrein

—------------------------------------------------
In beide kerken in Genderen wordt
iedere zondag om 9.30 en 18.30 een
dienst gehouden. Welkom!

Wil je meer weten over het christelijk
geloof? Dan is Alpha iets voor jou. Op
19 september start er een Alpha in
Genderen. Informeer gerust bij Hennie
Bouman
alpha@gereformeerdekerkgenderen
.nl 0620575876
—------------------------------------------------
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