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Gehele lied 2x zingen 

1. We zijn hier bij elkaar 

om de Koning te ontmoeten. 

We zijn hier bij elkaar 

om te eren onze Heer. 

  

2. We zijn hier bij elkaar 

om te vieren dat Hij goed is. 

En wij prijzen en aanbidden Hem, 

Jezus, onze Heer! 

Refrein: 

Heer, U bent welkom, welkom, 

U bent welkom, grote koning. 

Wij heffen onze handen op  

naar de God van alle eeuwen. 

Heer, U bent welkom, welkom, 

U bent welkom, Zoon van God. 

Wij richten heel ons hart op U; 

U bent welkom in ons midden.

 

1. Nog voordat je bestond, 

kende Hij je naam. 

Hij zag je elk moment 

en telde elke traan. 

Omdat Hij van je hield, 

gaf Hij zijn eigen Zoon. 

Hij wacht alleen nog maar 

totdat je komt. 

  

2. En wat je nu ook doet, 

zijn liefde blijft bestaan. 

Ook niets wat jij ooit deed, 

verandert daar iets aan. 

Omdat Hij van je houdt, 

gaf Hij zijn eigen Zoon. 

En nu is alles klaar 

wanneer jij komt. 

  

Refrein: 

Kom tot de Vader, 

kom zoals je bent. 

Heel je hart, al je pijn 

is bij Hem bekend. 

De liefde die Hij geeft, 

de woorden die Hij spreekt.  

Daarmee is alles klaar 

wanneer jij komt. 
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3. En wat je nu ook doet, 

zijn liefde blijft bestaan. 

Ook niets wat jij ooit deed, 

verandert daar iets aan. 

Omdat Hij van je houdt, 

gaf Hij zijn eigen Zoon. 

En nu is alles klaar 

wanneer jij komt. 

(Refrein 2x) 

  

De liefde die Hij geeft, 

de woorden die Hij spreekt.  

Hij wacht alleen nog maar 

totdat je komt. 

 

1. Ik geloof in God de Vader, 

Schepper, die de schepping draagt. 

In zijn Zoon, in Christus Jezus 

die, geboren uit een maagd, 

aan het kruis de wereld redde, 

onze zonden op zich nam. 

Opgestaan en opgevaren 

troont Hij aan Gods rechterhand. 

  

Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. 

Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. 

Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. 

Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. 

Naam aller namen, naam aller 

namen. 

Ik geloof in God de Trooster, 

gaven van de Heil'ge Geest, 

die Gods woord aan ons bevestigt: 

gaat en predikt en geneest. 

Als Hij komt met macht en luister 

zal de mensheid voor Hem staan. 

Dan zal elke knie zich buigen, 

elke tong belijdt zijn naam: 

  

Jezus, U bent Heer, U bent Heer. 

Jezus, U bent Heer, U bent Heer. 

Jezus, U bent Heer, U bent Heer. 

Jezus, U bent Heer, U bent Heer. 

Naam aller namen, naam aller 

namen, naam aller namen.

- Wie ben ik (van de Casting Crowns) 

- Adembenemend (Opwekking 684) 
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1. Heer, wijs mij uw weg 

en leid mij als een kind 

dat heel de levensweg 

slechts in U richting vindt. 

Als mij de moed ontbreekt 

om door te gaan; 

troost mij dan liefdevol 

en moedig mij weer aan. 

  

2. Heer, leer mij uw weg, 

die zuiver is en goed. 

Uw woord is onderweg 

als een lamp voor mijn voet. 

Als mij het zicht ontbreekt, 

het donker is; 

leid mij dan op uw weg, 

de weg die eeuwig is. 

 

  

3. Heer, leer mij uw wil 

aanvaarden als een kind 

dat blindelings en stil 

U vertrouwt, vrede vindt. 

Als mij de wil ontbreekt 

uw weg te gaan; 

spreek door uw woord en Geest 

mijn hart en leven aan. 

  

4. Heer, toon mij uw plan; 

maak door uw Geest bekend 

hoe ik U dienen kan 

en waarheen U mij zendt. 

Als ik de weg niet weet, 

de hoop opgeef; 

toon mij dat Christus 

heel mijn weg gelopen heeft, 

toon mij dat Christus 

heel mijn weg gelopen heeft.

- Als er vergeving is (Op Toonhoogte 184) 

- Al wat ik ben (Opwekking 697) 

- MP3: Tienduizend redenen (Opwekking 733) 
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1. 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. 

 

2. 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! 

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. 

 

3. 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. 

 

(Refrein) 
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Refrein: 

Glorie aan God, 

glorie aan God, 

glorie aan God, 

glorie aan God. 

  

1. Lof zij de Heer, 

Hem komt toe alle eer. 

Hij's het Lam dat regeert 

tot in eeuwigheid. 

Zijn woord is macht, 

heeft ons vrijheid gebracht. 

Wij aanbidden, 

wij knielen voor Jezus. 

Groot is zijn troon, eeuwig zijn 

kroon. 

Overwinnaar zal Hij zijn, 

over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, 

weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 

 

(Refrein) 

  

2. Kondigt het aan, 

door de kracht van zijn naam: 

Heel de aard' wordt vervuld 

van zijn glorie! 

Satan, hij beeft, 

want hij weet: Jezus leeft! 

Hij's verslagen, 

het Lam troont voor eeuwig! 

Jezus is Heer, Redder en Heer! 

Overwinnaar zal Hij zijn, 

over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, 

weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 

 

(Refrein) 

  

3. Heersen met Hem 

op de troon en zijn stem, 

spreekt van liefde, 

vervult ons met glorie. 

Heilig en vrij alle tranen voorbij. 

Eeuwig vreugde voor God, 

lof, aanbidding: 

waardig het Lam, waardig het Lam! 

Overwinnaar zal Hij zijn, 

over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, 

weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer 

 

(Refrein)

- God maakt vrij (Opwekking 720) 
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Fijn dat je er was! 

We wensen je een goede week toe! 

 

De jeugddienstcommissie: 
Christian Viskil, Damian de Jong, 

Esther Priem, Lennard van Gelder,  

Nico Moret en Wilco van der Steeg. 

 

De volgende jeugddienst is op 25 januari 2014 om 

10:00 uur. 

Ds. W.F. van de Woestijne gaat dan voor. 

 

Heb je misschien een onderwerp voor de volgende 

jeugddienst, of wil je ons wat anders vragen, laten 

weten of napraten over deze dienst? 

 

Mail dan naar jdcstrijen@hervormdstrijen.nl 

Of kijk op www.hervormdstrijen.nl/jdcstrijen 

 

 
 

 


