
Liedteksten zondag 31 mei 2020 – Pinksteren

OPENINGSLIED: Breng ons samen – Sela

U roept ons samen als kerk van de Heer, 
Verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis.

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
Die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest;
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Bridge:
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

(Bridge)
(Refrein) 2 x
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SAMENZANG VOOR HET GEBED:  

436 – Onze Vader

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,
Geef ons daaglijks brood
En vergeef ons onze schulden,
Gelijk ook wij dat doen
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn

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

En leidt ons niet in verzoeking,
Maar verlos ons van het kwaad

(Refrein) 

Amen, amen! 

*** 
SAMENZANG NA DE PREEK:  
Geest van God, maak in dit uur

Couplet:
Geest van God, maak in dit uur al Uw kind’ren vrij.
Schenk nieuw leven, kracht en vuur, 
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schenk het ook aan mij.
Neem mij, vorm mij, vul mij, zend mij.
Schenk nieuw leven, kracht en vuur, 
schenk het ook aan mij.

(Couplet)

*** 

697 – Al wat ik ben

Al wat ik ben, leg ik in uw hand,
Ik geef mijzelf volledig
Mijn leven rust in de palm van uw hand,
Ik ben van U voor eeuwig

Refrein:
Jezus, ik geloof in U. Jezus, ik vertrouw op U
En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing,
Jezus, ik geloof in U. Jezus, ik vertrouw op U
En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing,
Bent U alleen

*** 

What a beautiful name – Hillsong

Refrein:
What a beautiful name it is
What a beautiful name it is
The name of Jesus Christ my 
King
What a beautiful name it is
Nothing compares to this
What a beautiful name it is
The name of Jesus

Wat een prachtige Naam is het…
Wat een prachtige Naam is het…
De Naam van Jezus Christus, mijn
Koning
Wat een prachtige naam is het…
Niets is vergelijkbaar met U

Wat een prachtige Naam is het…
De naam van Jezus
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Bridge:
Death could not hold You
The veil tore before You
You silence the boast of sin 
and grave
The heavens are roaring

The praise of Your glory
For You are raised to life again

You have no rival
You have no equal
Now and forever God You 
reign
Yours is the kingdom
Yours is the glory
Yours is the name above all 
names

Refrein:
What a powerful name it is
What a powerful name it is
The name of Jesus Christ my 
King
What a powerful name it is
Nothing can stand against
What a powerful name it is,
the name of Jesus
What a powerful name it is, 
the name of Jesus
What a powerful name it is, 
the name of Jesus

De dood kon U niet vasthouden
Het voorhang scheurde voor U
U legde de echo van de zonde het
zwijgen op…
De hemel schreeuwt en roept het 
uit…

De lofzang van Uw Heiligheid
Omdat U opnieuw Levend werd

U heeft geen rivaal
U heeft geen gelijke
God U heerst, nu en voor altijd

Van U is het Koninkrijk 
Voor U alle Glorie
Uw Naam boven alle namen

Wat een machtige naam is het…
Wat een machtige Naam is het…
De Naam van Jezus Christus, mijn
Koning
Wat een machtige Naam is het…
Niets kan zich aan U meten

Wat een machtige Naam is het…
De Naam van Jezus
Wat een machtige Naam is de 
Naam van Jezus
Wat een machtige Naam is de 
Naam van Jezus

*** 
697 – Al wat ik ben

Refrein:
Jezus, ik geloof in U. Jezus, ik vertrouw op U
En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing,

4



Jezus, ik geloof in U. Jezus, ik vertrouw op U
En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing,
Bent U alleen

SLOTLIED: What a beautiful name – Hillsong

Refrein:
What a beautiful name it is
What a beautiful name it is
The name of Jesus Christ my 
King
What a beautiful name it is
Nothing compares to this
What a beautiful name it is
The name of Jesus

Refrein:
What a powerful name it is
What a powerful name it is
The name of Jesus Christ my 
King
What a powerful name it is
Nothing can stand against
What a powerful name it is,
the name of Jesus
What a powerful name it is, 
the name of Jesus
What a powerful name it is, 
the name of Jesus

Wat een prachtige Naam is het…
Wat een prachtige Naam is het…
De Naam van Jezus Christus, mijn
Koning
Wat een prachtige naam is het…

Niets is vergelijkbaar met U
Wat een prachtige Naam is het…
De naam van Jezus

Wat een machtige naam is het…
Wat een machtige Naam is het…
De Naam van Jezus Christus, mijn
Koning

Wat een machtige Naam is het…
Niets kan zich aan U meten
Wat een machtige Naam is het…
De Naam van Jezus
Wat een machtige Naam is 
de Naam van Jezus

Wat een machtige Naam is 
de Naam van Jezus

*** 
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