Zondag 15 mei 2022
Zangleiding: Ineke
Muziek voor de dienst
Welkom en mededelingen
Lied 1: Opwekking 733, 10.000 redenen
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam.
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam.
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam.
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
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mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam.
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
Gebed
Lied 2: Opwekking 668, Heer U bent goed
Heer, U bent goed / Lord, You are good
Voorspel:
Heer, U bent goed en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig.
Heer, U bent goed en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig.
Door heel de wereld en in elke taal,
Door alle eeuwen heen klinkt overal:
Wij prijzen U, halleluja, halleluja.
Wij prijzen U om wie U bent!
Wij prijzen U, halleluja, halleluja.
Wij prijzen U om wie U bent! U bent goed!
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Tussenspel:
Lord, You are good and Your mercy endureth forever.
Lord, You are good and Your mercy endureth forever.
People from every nation and tongue,
from generation to generation;
We worship You, hallelujah, hallelujah.
We worship You for who You are.
We worship You, hallelujah, hallelujah.
We worship You for who You are. You are good.

You are good all the time,
and all the time You are good.
You are good all the time,
and all the time You are good.
You are good all the time,
and all the time You are good.
You are good all the time,
and all the time You are good.

Lord, You are good and Your mercy endureth forever.
Lord, You are good and Your mercy endureth forever.
Heer, U bent goed en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig.
Heer, U bent goed en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig.
Door heel de wereld en in elke taal,
Door alle eeuwen heen klinkt overal:
Wij prijzen U,
halleluja, halleluja.
Wij prijzen U om wie U bent!
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We worship You,
hallelujah, hallelujah.
We worship You for who You are.
For who You are.
For who You are.
You are…. good!
Jozef- deel 1
Lied 3: Lauren Daigle, You say
You say (Lauren Daigle)
Intro:
I keep fighting voices in my mind, that say I'm not enough.
Every single lie that tells me, I will never measure up.
Am I more than just the sum of every high and every low.
Remind me once again just who I am, because I need to know.
Oeh-oh.
You say I am loved, when I can't feel a thing.
You say I am strong, when I think I am weak.
And you say I am held, when I am falling short.
And when I don't belong, oh, You say I am Yours.
And I believe.
Oh, I believe.
What You say of me.
I believe.
The only thing that matters now, is everything You think of me.
In You I find my worth, in You I find my identity.
Oeh-oh.
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You say I am loved, when I can't feel a thing.
You say I am strong, when I think I am weak.
And you say I am held, when I am falling short.
And when I don't belong, oh, You say I am Yours.
And I believe.
Oh, I believe.
What You say of me.
Oh, I believe.
Tussenspel:
Taking all I have, and now I'm laying it at Your feet.
You have every failure, God, You have every victory.
Oeh-oh.
You say I am loved, when I can't feel a thing.
You say I am strong, when I think I am weak.
And you say I am held, when I am falling short.
And when I don't belong, oh, You say I am Yours.
And I believe.
Oh, I believe.
What You say of me.
I believe.
Oh, I believe.
Yes, I believe.
What You say of me.
I believe.
Jozef- deel 2
Lied 4: Josh Groban, you raise me up
You raise me up – Josh Groban
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Intro:
When I am down and, oh my soul, so weary,
When troubles come and my heart burdened be,
Then I am still and wait here in the silence,
until You come and sit awhile with me.
You raise me up, so I can stand on mountains.
You raise me up, to walk on stormy seas.
I am strong, when I am on your shoulders.
You raise me up to more than I can be.
(MODULATIE)
You raise me up, so I can stand on mountains.
You raise me up, to walk on stormy seas.
I am strong, when I am on your shoulders.
You raise me up to more than I can be.
You raise me up, so I can stand on mountains.
You raise me up, to walk on stormy seas.
I am strong, when I am on your shoulders.
You raise me up to more than I can be.
(LANGE PAUZE)
You raise me up to more than I can be.

Jozef- deel 3

Gebed
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Lied 5: Opwekking 769, Bouw uw koninkrijk
Opwekking 769 – Bouw uw koninkrijk

Kom, vestig uw gezag; wees Koning in ons hart.
Herstel uw beeld in ons; onthul uw doel met ons.
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw;
een laaiend vuur in onze ziel.
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien.
Wij zijn uw kerk. Heer, maak ons sterk in U.
Wij dorsten naar uw rijk, en uw gerechtigheid.
U schakelt ons nu in, en geeft ons leven zin:
gevangen harten worden vrij,
verslagen mensen troosten wij;
zelfs de blinden zien uw heerschappij.
Wij zijn uw kerk. Hoor ons gebed en kom!
Tussenstuk:
Refrein:
Bouw uw koninkrijk. Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand. Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur. Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij, tot uw koninkrijk verschijnt.
Tussenspel:
Uw ongetemde kracht, verslaat de helse macht.
Uw ongekende pracht, vernieuwt en sterkt ons hart.
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt;
leer ons te doen wat U ons vraagt,
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht.
Wij zijn uw kerk. Heer, doe uw werk door ons.
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Tussenstuk:
Refrein:
Bouw uw koninkrijk. Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand. Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur. Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij, tot uw koninkrijk verschijnt.
Tussenspel:
Refrein:
Bouw uw koninkrijk. Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand. Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur. Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij, tot uw koninkrijk verschijnt.
Slot en dankwoord
Zegenbede
Lied 6: Mercy me, I can only imagine
I can only imagine – MercyMe
Intro:
I can only imagine,
what it will be like,
when I walk by Your side.
I can only imagine,
what my eyes would see,
when Your face is before me.
Surrounded by Your glory,
what will my heart feel?
Will I dance for You Jesus,
or in awe of You be still?
Will I stand in Your presence,
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or to my knees, will I fall?
Will I sing hallelujah?
Will I be able to speak at all?
I can only imagine.
I can only imagine.
Tussenstukje:
I can only imagine,
when that day comes,
and I find myself, standing in the Son.
I can only imagine,
when all I will do,
is forever, forever worship You.
I can only imagine.
I can only imagine.
Surrounded by Your glory,
what will my heart feel?
Will I dance for You Jesus,
or in awe of You be still?
Will I stand in Your presence,
or to my knees, will I fall?
Will I sing hallelujah?
Will I be able to speak at all?
I can only imagine.
I can only imagine.
Surrounded by Your glory,
what will my heart feel?
Will I dance for You Jesus,
or in awe of You be still?
Will I stand in Your presence,
or to my knees, will I fall?
Will I sing hallelujah?
Will I be able to speak at all?
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I can only imagine.
I can only imagine.
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