
Liedteksten zondag 29 maart 2020 – De Meerkerk

OPENINGSLIED: Opwekking 607 – Machtige Redder

Elke dag wil ik zingen van uw liefde,
Buig ik mij bij de bron van leven neer 
Want in mijn diepste nood was U nabij;
Een stroom van liefde verzadigde mij

Ik vertrouw op het kruis van mijn verlosser
En ik zing van het bloed dat overwint
U wies mijn zonden weg, vernieuwde mij;
Uw dood bracht leven en nu ben ik vrij!

Refrein:
Machtige Redder, wonderbaar Raadgever,
Heer van elke tijd, vol van majesteit,
U bent Koning van ’t heelal
Here der heren, blinkende Morgenster
U, verrezen Zoon, draagt de koningskroon,
U regeert, regeert over al

Ik verlang bij uw troon te zijn voor eeuwig,
Daar te zijn waar uw heerlijkheid verschijnt,
Waar alle volkeren verenigd zijn
En samen zingen tot eer van het Lam!

(Refrein) 

*** 

SAMENZANG VOOR HET GEBED: Opwekking 770 – Ik zal er zijn

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Refrein:
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.



De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

(Refrein)

Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

*** 
SAMENZANG NA DE PREEK: Opwekking 124 – Ik bouw op U

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming
Ik bouw op U en ga in uwe naam
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming
Ik bouw op U en ga in uwe naam

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan
Toch rijst in mij een lied van overwinning
Ik bouw op U en ga in uwe naam
Toch rijst in mij een lied van overwinning
Ik bouw op U en ga in uwe naam

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid

*** 
Opwekking 785 – Fundament

Refrein:
Heer U bent ons fundament
Zwak wordt sterk, door al uw werk
In de storm blijft U Heer, hoogste Heer!

Ik bouw op Jezus, anders niet
Het is zijn bloed dat redding biedt
Wie op Hem hoopt wordt niet beschaamd
Ik steun alleen op Jezus' naam.



Ook als de nacht mijn zicht vervaagt
Toont Hij zijn liefde die mij daagt
Al woeden stormen om mij heen,
Mijn anker rust in Hem alleen.
Mijn anker rust in Hem alleen!

(Refrein) 2 x

*** 

(deel van) Opwekking 124 – Ik bouw op U

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan
Toch rijst in mij een lied van overwinning
Ik bouw op U en ga in uwe naam
Toch rijst in mij een lied van overwinning
Ik bouw op U en ga in uwe naam

*** 

SLOTLIED:  (deel van) Opwekking 785 – Fundament

Refrein 2x:
Heer U bent ons fundament
Zwak wordt sterk, door al uw werk
In de storm blijft U Heer, hoogste Heer!

*** 


