Liedteksten zondag 23 augustus 2020
Opw. 436 (Onze Vader in de Hemel)
Onze Vader in de Hemel
heilig is Uw naam
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen
Laat Uw wil worden gedaan
In de hemel, zo ook hier op aard
Onze Vader in de Hemel
heilig is Uw Naam
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen
Laat Uw wil worden gedaan
In de hemel, zo ook hier op aard
Refrein:
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Onze Vader in de hemel
geef ons daaglijks brood
En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij dat doen
hen vergeven die ons iets schuldig zijn
Refrein
En leidt ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het kwaad
Refrein

Elly & Rikkert: Een parel in Gods hand
Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een parel bent
Een parel in Gods hand
Een parel in Gods hand

Ze zeggen allemaal: je kan niks doen, je bent een oen
Ze trekken altijd aan m'n paardenstaart, ik ben niks waard
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit
M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k heb altijd pech, ik ga maar weg
Weet je dat de Vader je kent...
Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom
M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks
Al noemt de hele klas me chagrijn ik mag er zijn
Al zegt m'n broertje steeds "wat stout ben jij": God houd van mij, God houdt van mij
Ik weet dat de Vader mij kent
Ik weet dat ik van waarde ben
Ik weet dat ik een parel ben
Een parel in Gods hand
Een parel in Gods hand

LB 836: 1, 2, 4 (O Heer, die onze Vader zijt)
1 O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.
2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.
4 Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.

LB 377: 1, 2, 4, 5 (Zoals ik ben)
Zoals ik ben, kom ik nabij
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij.
O Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid –
O Lam van God, ik kom.
Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –
O Lam van God ik kom.
Zoals ik ben, in U te zijn
en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn –
O Lam van God, ik kom.

Father Me (Brian Doerksen)
Father, father me,
I need your love, I need your love

Vader, wees een vader voor mij
Ik heb uw liefde nodig, ik heb uw liefde
nodig

Father, father me
I feel so alone, longing for a home

Vader, wees een vader voor mij
Ik voel me zo alleen, ik verlang ernaar om
thuis te komen

I need comfort, I need shelter
I need healing for my soul
Take this fear that I surrender
Take me in, take me home, father me

Ik heb troost en bescherming nodig
Ik heb genezing nodig voor mijn ziel
Ik geef mijn angst over aan U
Neem me bij u, breng me thuis, wees een
vader voor mij

Father, father me,
call me by name, call me by name
Father, oh please father me,
take me to your home
Adopt me as your own

Vader, wees een vader voor mij
Noem me bij mijn naam, noem me bij mijn
naam
Vader, wees alstublieft een vader voor mij,
Neem me mee naar uw huis
Adopteer me als uw eigen kind

I need comfort, I need shelter
I need healing for my soul
Take this pain that I surrender
Take me in, take me home

Ik heb troost en bescherming nodig
Ik heb genezing nodig voor mijn ziel
Ik geef mijn pijn over aan U
Neem me bij u, breng me thuis

Father, father me,

Vader, wees een vader voor mij, ik heb uw
liefde nodig, ik heb uw liefde nodig

I need your love, I need your love
Father, father me,
take me to your home
Adopt me as your own,
father me
Father me.

Opw. 399 /Vader God, ik vraag me af/
Vader God, ik vraag me af
hoe ik ooit heb geleef
zonder te weten
dat Uw vader hart al
zo lang om mij geeft
Maar nu ben ik Uw kind,
nu mag ik wonen in Uw huisgezin
en ik zal nooit meer eenzaam zijn
want Vader, U ben altijd bij mij

Heer, ik wil U prijzen
Heer, ik wil U prijzen
Heer, ik wil U prijzen
Zolang ik leef..
Heer, ik wil U prijzen
Heer, ik wil U prijzen
Heer, ik wil U prijzen
Zolang ik leef..

Vader, wees een vader voor mij, breng me
bij u thuis
Adopteer me als uw eigen kind,
wees een vader voor mij
Wees een vader voor mij

