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236 - Heilig, heilig, heilig 

Heilig, heilig, heilig, Here God almachtig
vroeg in de morgen wordt U mijn zang gewijd
Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig,
drieðnig God, die één in wezen zijt
 
Heilig, heilig, heilig, Gij blijft ons verborgen,
wijl' voor zondig' ogen uw glans verdwijnt in nacht
Gij alleen zijt heilig, geen is uws gelijke,
volmaakt in liefde, heiligheid en macht!
 
Heilig, heilig, heilig! Here God almachtig,
heel de schepping prijst U in aard' en hemel wijd
Gij alleen zijt heilig, liefdevol en machtig,
drieënig God, die één in wezen zijt

***
Houd vol – Mozaiek 0318

Wij zijn het volk van God, wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een levenlang te gast, er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, Houd vol. Hij laat niet los.

Het is een zegetocht van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk wij lopen nog, wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, Houd vol. Hij laat niet los.

God is voor ons, God is naast ons. God is altijd om ons heen.
Laat maar komen, wat hierna komt want hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd door zoveel helden die ons voor zijn gegaan.
Nu geven wij niet op. Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, Houd vol. Hij laat niet los.

God is voor ons, God is naast ons, God is altijd om ons heen.
Laat maar komen, wat hierna komt want hij laat ons nooit alleen.

Houd vol, Houd vol. Hij laat niet los. (4x)

God is voor ons, God is naast ons, God is altijd om ons heen.         (
Laat maar komen, wat hierna komt want hij laat ons nooit alleen. (2x

*** 



501 - Vader mijn God ik aanbid U

Vader, mijn God, ik aanbid U, heel mijn hart is op U gericht
Neem mijn leven in uw hand, hoed mijn ziel en mijn verstand
en laat uw vrede heersen in mijn hart
 
Heilige Geest, U mijn Trooster, maak mij sterk, hef mijn hoofd omhoog
Heer, uw waarheid maakt mij vrij en uw leven groeit in mij
O, laat uw vrede heersen in mijn hart
 
Refrein:
Heer, ik verlang zo naar meer van U,
vul mijn gedachten tot eer van U
Jezus, mijn Redder, reinigt U mijn ziel
en stort nieuw leven uit door uw Geest
Leg uw kracht op mij, uw liefde die geneest
en laat uw vrede heersen in mijn hart
 
Heilige Geest, U mijn Trooster, maak mij sterk, hef mijn hoofd omhoog
Heer, uw waarheid maakt mij vrij en uw leven groeit in mij
O, laat uw vrede heersen in mijn hart
 
(Refrein)

En stort nieuw leven uit door uw Geest
Leg uw kracht op mij, uw liefde die geneest
en laat uw vrede heersen in mijn hart
 

en laat uw vrede heersen in mijn hart

*** 
557 - Laat uw glorie zien

Laat uw glorie zien aan heel de wereld om ons heen 
als wij samen U aanbidden, dan maakt U ons één
Laat uw glorie zien, laat alle blijdschap die U brengt 
een getuigenis van hoop zijn voor wie U niet kent
 
Refrein:
Als wij samen U aanbidden en vol eerbied voor U staan, 
daalt uw Geest neer in ons midden, raak ons allen aan
Als wij Jezus' naam belijden als de enige die redt
Toon uw majesteit en glorie, dat is ons gebed
 
Laat uw glorie zien, dat heel de wereld horen mag
het lied van Jezus en het kruis waar Hij ons redding bracht
Laat uw glorie zien aan wie gebroken is en moe, 
dat zij horen hoe U liefdevol hun namen roept
 
Refrein:



Heer, ik verlang zo naar meer van U,
vul mijn gedachten tot eer van U
Jezus, mijn Redder, reinigt U mijn ziel
en stort nieuw leven uit door uw Geest
Leg uw kracht op mij, uw liefde die geneest
en laat uw vrede heersen in mijn hart
 
Laat uw glorie zien (4x)
Wij aanbidden U(4x)

*** 
Onze schuilplaats is God – Matthijn Buwalda en Kees Kraayenoord

Er is hoop die groter dan de dood is
Er is leven sterker dan het sterven
Er is licht dat niemand ooit kan doven
Er is liefde die nooit teleur zal stellen

Er is vrede ver voorbij de onrust
Er is blijdschap dieper dan de tranen
Er is sterkte zelfs in onze zwakte
Er is trouw die ons niet zou verlaten

Onze hulp en onze verwachting
Is in U voor eeuwig

Refrein:
Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Er is troost die sterker dan de pijn is
Er is vreugde groter dan ons lijden
Er is antwoord midden in de twijfel
Overwinning dwars door al ons strijden

Onze hulp en onze verwachting
Is in U voor eeuwig

Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
En alle tranen voor altijd zal drogen
Is het Uw Geest die ons helpt te geloven:
Een machtige Rots, onze schuilplaats is God



Onze hulp, Jezus bent U
Onze hulp en onze verwachting is in U
Onze hulp en onze verwachting is in U
Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig

Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
En alle tranen voor altijd zal drogen
Is het Uw Geest die ons helpt te geloven:
Een machtige rots, onze schuilplaats is God

*** 
Aan het einde van de dienst nogmaals (een deel van):
Onze schuilplaats is God

*** 


