Liedteksten zondag 30 augustus
LB 130C: Uit de diepten roep ik U
Uit de diepten roep ik U
Heer mijn God
Ik heb U nodig Here, luister
Nu ik schorgebeden fluister
Luister toch
Heer luister toch
Als U niets dan zonden zag
Heer, mijn God
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu
juist vergeven dus verdient U
diep ontzag
ons diep ontzag
Ik blijf wachten tot U komt
Heer, mijn God
Ik blijf nog sterker op U wachten
dan een mens in lange nachten
wachten op het licht
het morgenlicht
Israël, hoop op de Heer
Hoop op God
want Hij heeft zich aan jou verbonden.
Hij verlost je van je zonden
Hij maakt vrij
Hij maakt jou vrij
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

Taizé: O Lord, hear my prayer
O Lord, hear my prayer,
O Lord, hear my prayer;
when I call answer me.
O Lord, hear my prayer,
O Lord, hear my prayer;
come and listen to me.
[O Heer, hoor mijn gebed
O Heer, hoor mijn gebed
Als ik U roep, antwoord dan
O Heer, hoor mijn gebed
O Heer, hoor mijn gebed
Kom en luister naar mij]

In de hemel is de Heer (André van Zyl)
In de hemel is de Heer
En Zijn glans is als kristal
Hij is de Heilige van God
En Hij heerst over 't heelal
Er is macht in Zijn Woord
Als de wateren bruist Zijn stem!
Als de zon op de zee zo blauw
Zo is de rijkdom van Zijn trouw
En aan U alle macht
Alle heerlijkheid en kracht
En aan U is de eer
En de lof, want U regeert!!
En aan U alle macht
Alle heerlijkheid en kracht
En aan U is de eer
En de lof, want U regeert!!
Miljoenen in gereedheid
Staan de engelen om Zijn troon

Verbijsterend Zijn sieraad
En de schoonheid van Zijn troon
Er is macht in Zijn Woord
Als het water bruist Zijn stem!
Als de zon op de zee zo blauw
Zo is de rijkdom van Zijn trouw
En aan U alle macht…
U regeert in onze harten
U regeert over 't heelal
U regeert in onze levens
U regeert overal
En aan U alle macht…

LB 425 (Vervuld van uw zegen)
Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord
Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal

