
Kom nu is de tijd (opw. 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.

Cornerstone

My hope is built on nothing less

Than Jesus' blood and righteousness

And I dare not trust the sweetest frame

But wholly trust in Jesus name

When darkness seems to hide His face

I rest on His unchanging grace

In every high and stormy gale

My anchor holds within the veil

Christ alone, cornerstone

Weak made strong in the Savior's love

Through the storm

He is Lord, Lord of all



King of my heart

Let the King of my heart

Be the mountain where I run

The fountain I drink from

Oh, He is my song

Let the King of my heart

Be the shadow where I hide

The ransom for my life

Oh, He is my song

'Cause You are good

You are good, oh oh

You are good…

Let the King of my heart

Be the wind inside my sails

The anchor in the waves

Oh oh, He is my song

Let the King of my heart

Be the fire inside my veins

The echo of my days

Oh, He is my song

You're never gonna let

You're never gonna let me down



Groot is de Heer (opw. 622)

Groot is de Heer God Almachtig

Groot is de hoogste Heer

de zoom van Zijn kleed vult de tempel

en wij roepen: 'Heilig Heer!'

Glorie aan de Zoon van God

Glorie aan de Heer

Koning en Heer

Open de poort, effent de baan

zodat de Koning binnen kan gaan

en voor eeuwig is Hij God!

Heilig is de Heer God almachtig

Heilig is de hoogste Heer

laat heel de aard voor hem buigen

en Hem kronen alle eer

Ik kniel neer en belijd (opw. 549)

Ik kniel neer, en beleid
U bent heer , in dit huis
Ik kniel neer, en beleid
U bent heer , in dit huis

U bent mijn Leven, Mijn Licht.
ik zoek uw aangezicht.
Aan uw voeten, dicht bij U
Kniel ik neer, Kniel ik neer.



Hij is verheerlijkt (opw. 349)

Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog,
‘k zal hem prijzen.
Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog zijn naam.

Hij is mijn God,
zijn waarheid houdt eeuwig stand.
Hemel een aard’,
verheugen zich in zijn naam.
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog.
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog.

Jezus wij verhogen U (opw. 237)

Jezus, wij verhogen U

Wij erkennen U als Heer

U bent hier, in ons midden Heer

En onze lofprijs geeft U eer

Als wij aanbidden, bouw Uw troon

Als wij aanbidden, bouw Uw troon

Als wij aanbidden, bouw Uw troon

Kom Heer Jezus en neem Uw plaats



Hoe groot zijt gij (opw. 407)

O, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God: -2x-
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd,
dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel:
o Heer, hoe groot zijt Gij!

Groot is Hij (opw. 574)

Groot is Hij
allerhoogste Heer
onze vredevorst
Wat een God is hij!

Halleluja, Halleluja,
Halleluja wat een God is Hij!

Halleluja,aan hem zij de glorie
rijkdom en macht
wat een God is Hij



Heer, ik prijs uw grote naam (opw. 500)

Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
Die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van Uw troon
Om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
Droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs Uw grote naam.

Prijs adonai (opw. 638)

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.


