Let there be praise - Kunst Na Arbeid
Laat er lofprijzing zijn en vreugde in onze harten. Zing voor de Heer, aan Hem de
glorie!

Begroeting & Gebed
Samenzang - Als een hert dat verlangt naar water
Tweemaal, met tussenspel door Kunst Na Arbeid

Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild, aan U alleen geef ik mij geheel
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U
Adembenemend - Marcel en Lydia Zimmer
U bent adembenemend, eindeloos mooi, overstijgt wat een mens ooit heeft gezien,
gehoord, bedacht. U bent meer dan bijzonder, buitengewoon. Niets is vergelijkbaar
met Uw majesteit en pracht.

Come glorify the Lord with me - Menorah
Kom prijs de Heer met mij, kom verhoog Hem, ervaar en zie dat de Heer goed is. Ik zal
Zijn naam altijd verhogen.

Verhef je stem - Kunst Na Arbeid en Menorah
Verhef je hart, verhef je stem! Wees blij en zing voor Hem! Verheug je in de Heer,
kniel voor de Koning neer!

Samenzang - Geef mij olie in mijn lamp
Tweemaal

Geef mij olie in mijn lamp, houd het brandend
Brandend met Uw heilig vuur
Geef mij olie in mijn lamp, opdat ik gereed zal zijn
wanneer, Gij, mijn Heiland, komt, dit uur
Zing hosanna! Zing hosanna! Zing hosanna voor de Heer! Halleluja!
Zing hosanna! Zing hosanna! Zing hosanna voor de Heer!
U bent alles voor mij - Marcel en Lydia Zimmer
U bent alles voor mij, de bron van mijn leven, de bestemming waar ik heenga. Alles
voor mij, het begin en het einde: de Alfa en Omega.

Herstel mijn eerste liefde - Marcel en Lydia Zimmer
Herstel mijn eerste liefde, die ik ooit had voor U, want ik wil van U houden, nog zoveel
meer dan nu. Mijn hart moet weer gaan branden, zoals het heeft gedaan, vol vuur en
vol van hartstocht, die nooit meer weg zal gaan.

O Heer, mijn God - Kunst Na Arbeid
O Heer, mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie, die U hebt voortgebracht, dan zingt mijn ziel tot U: hoe groot zijt Gij!

Meditatie - Ds. D. Meijvogel
Samenzang - De kracht van Uw liefde
Heer ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben,
trots en twijfel wijken voor de kracht van Uw liefde
Refrein:
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen,
houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest
En de kracht van Uw liefde
Heer kom dichterbij, dan kan ik Uw schoonheid zien
en Uw liefde voelen, diep in mij
En Heer, leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde
Refrein 2 x
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest en de kracht van Uw liefde
(2 x)
Witness - Menorah
Wie zal getuigen van mijn Heer? Nicodemus was getuige voor mijn Heer. Simson was
getuige voor mijn Heer. Wie zal er getuigen? Mijn ziel zal getuigen voor mijn Heer.

There is power - Kunst Na Arbeid en Menorah
Het gebed geeft kracht, wanneer je de hele nacht op je knieën ligt, als je wacht op
antwoord zul je de kracht van het gebed ervaren. Het gebed geeft kracht, voor alle
onmogelijke dingen, geloof en ontvang.

De hemel vertelt - Marcel en Lydia Zimmer
De hemel vertelt van Gods heerlijkheid, het uitspansel spreekt van Zijn macht. De dag
zegt het voort aan de dag die komt, de nacht aan de volgende nacht.

Puur geluk - Marcel en Lydia Zimmer
Samen met U kan ik het leven aan, samen met U, dat kan niet meer stuk. Samen met
U ga ik er tegenaan. Samen met U is puur geluk.

Samenzang - Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons,
Levend Woord, ja Uw waarheid bevrijdt ons,
Schijn in mij, schijn door mij
Refrein:
Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid
Kom heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur
Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen
Spreek, Heer, Uw woord: dat het licht overwint
Staan wij oog in oog met U Heer,
daalt Uw stralende licht op ons neer
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,
U volmaakt wie volkomen zich geven,
Schijn in mij, schijn door mij
Refrein
Gebed
Shine Down - Kunst Na Arbeid
Schijn Uw licht op mij. Laat de mensen zien, dat in Uw tegenwoordigheid de duisternis
vlucht. Vader van het Licht, schijn op mij!

