Aan uw voeten, Heer
Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats,
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn, is de grootste eer,
daarom buig ik mij voor U.
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luis - t'ren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.
Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.
In geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.
Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U. (3x)

Aan wat heb ik te danken
U ziet wat ik denk
U voelt wat ik voel
U ziet mij vallen en opstaan
U hoort mijn woorden
U kent mijn angst
U ziet waar ik naar verlang
U ziet waar ik naar verlang
Aan wat heb ik te danken
dat U voor mij bent en om mij heen
Aan wat heb ik te danken
Uw liefde stroomt over mij (heen)
Hoe goed bent U Heer

Uw trouw kent geen eind
U keert zich nooit van mij af
Bridge:
Zolang ik leef, richt ik mijn ogen op U Heer
Zolang ik leef, strek ik mijn hand naar U uit

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
Jezus ik geloof in U
Jezus ik vertrouw op U
En de reden dat ik leef,
De reden dat ik zing
Bent U alleen
Zo wandel ik
Heel dicht aan uw zij
Ook in mijn pijn, vertroost U mij
En ik vertrouw
Op wat U belooft
Uw woord staat vast, voor eeuwig.
Bridge:
Ik aanbid U
Ik aanbid U, Heer
Ik vertrouw U
Ik vertrouw op U

All Hail King Jesus
Verse:
There was a moment when the lights went out
When death had claimed its victory
The King of Love had given up His life
The darkest day in history
There on a cross they made for sinners
For every curse His blood atoned
One final breath and it was finished
But not the end we could have known
Pre-Chorus 1:
For the earth began to shake
And the veil was torn
What sacrifice was made
As the heavens roared
Chorus:
All hail King Jesus
All hail the Lord of Heaven and earth
All hail King Jesus
All hail the Savior of the world
There was a moment when the sky lit up
A flash of light breaking through
When all was lost He crossed eternity
The King of life was on the move
Pre-Chorus 2:
For in a dark, cold tomb
Where our Lord was laid
One miraculous breath
And we’re forever changed
Chorus 2:
All hail, King Jesus
All hail the Lord of heaven and earth
All hail, King Jesus

All hail the Savior of the world
All hail, King Jesus
All hail the Lord of Heaven and Earth
All hail, King Jesus
All hail the Savior of the world
Bridge:
Let every knee,
come bow before the King of Kings
Let every tongue,
confess that He is Lord
Lift up your shout,
let us join with all of Heaven
Singing Holy,
Singing Holy
Cry out Holy,
Cry out Holy

Beautiful Things
All this pain
I wonder if I’ll ever find my way
I wonder if I my life could really change
at all
All this earth
Could all that is lost ever be found
Could a garden come up from this ground at all
You make beautiful things
You make beautiful things out of the dust
You make beautiful things
You make beautiful things out of us
All around
Hope is springing up from this old ground
Out of chaos life is being found in You

You make beautiful things
You make beautiful things out of the dust
You make beautiful things
You make beautiful things out of us
You make beautiful things
You make beautiful things out of the dust
You make beautiful things
You make beautiful things out of us
Instrumental:
You make me new,
You are making me new

Boldly I Approach (The Art of Celebration)
Intro:
Verse 1:
By grace alone somehow I stand
Where even angels fear to tread
Invited by redeeming love
Before the throne of God above
He pulls me close with nail-scarred hands
Into His everlasting arms
Verse 2:
When condemnation grips my heart
And Satan tempts me to despair
I hear the voice that scatters fear
The great I Am, the Lord is here
Oh praise the one who fights for me
And shields my soul eternally
Chorus:
Boldly I approach Your throne

Blameless now I'm running home
By Your blood I come,
Welcomed as Your own
Into the arms of majesty
Verse 3:
Behold the bright and risen sun
More beauty than this world has known
I'm face to face with love himself
His perfect spotless righteousness
Oh, a thousand years, a thousand tongues
Are not enough to sing His praise
Bridge:
This is the art of celebration
Knowing we're free from condemnation
Oh, praise the one,
Praise the one,
Who made an end to all my sin

Dankuwel
Jezus, ik word nu stil
en luister naar Uw stem
Als ik zo rustig word
Hoor ik beter wat u vertelt
Jezus, ik zing voor U
Mijn stem is een instrument
Omdat ik graag zeggen wil
Hoe prachtig mooi U bent
Wij zeggen dankuwel
Want U bent goed voor ons
Daarom bewegen wij
Alleen voor U
Met onze handen hoog
Om dichter bij U te zijn...

Het is zo zalig dicht/hier bij U.
Jezus, ik kniel nu neer
En buig mijn hoofd voor U
Als ik mij kleiner maak
Zie ik beter hoe groot U bent
Ik doe mijn ogen dicht
En kijk alleen naar U
Wat er naast mij gebeurt
Doet er nu even niet meer toe.

For the One
Verse 1:
Let me be filled
With kindness and compassion for the one
The one for whom You loved and gave Your Son
For humanity increase my love
Chorus:
Help me to love with open arms like You do
A love that erases all the lines and sees the truth
Oh that when they look in my eyes they would see You
Even in just a smile they would feel the Father’s love
Verse 2:
Oh how You love us
From the homeless to the famous and in-between
You formed us, You made us carefully
‘Cause in the end, we’re all Your children
Bridge:
Let all my life tell of who You are
And the wonder of Your never-ending love
Let all my life tell of who you are
You’re wonderful and such a good Father

Let all my life tell of who You are
And the wonder of Your never-ending love
Let all my life tell of who you are
You’re wonderful and such a good Father
You’re wonderful and such a good Father

God is goed
Proef en zie, God is goed
Verwacht, geniet, God is goed
Elk uur van de dag
Elke dag van het jaar
God is goed (God is goed)
Pre-chorus:
Vader
Uw goedheid kent geen grenzen
Uw goedheid is voor eeuwig
U gaf Uw Zoon voor mij
Huil bij Hem
God is goed
Vraag alles maar
God is goed
Elk uur van de dag
Elke dag van het jaar
God is goed (God is goed)
Pre-chorus:
Refrein:
God is goed
Verrassend goed
U schiep mij goed
Uw goedheid wordt weer zichtbaar als
Ik U de ruimte geef
God is goed

Herinner mij
Herinner mij als ik gehaast ben
En in de drukte U vergeet
Herinner mij aan wat belooft is;
U oh God bent mijn God zolang ik leef
Herinner mij als ik verdwaald ben
En U moeilijk vinden kan
Herinner mij als mijn hart dor wordt;
U oh God bent de God waar naar ik verlang
U oh God bent de God waar naar ik verlang
Er is iets in Uw hart waar ik terug bij kom
Ik heb geproefd wat U gaf toen U mijn leven won
Ik heb U nodig God
Ik heb het nodig dat
Ik weer zie wat ik zag
Toen ik Uw liefde vond
Herinner mij weer aan Uw woorden
Aan Uw stem die stormen stilt
Al is mijn hart in angst verloren
U mijn God bent de God die ik prijzen wil
U mijn God bent de God die ik prijzen wil
Herinner mij weer aan U Vader
Aan hoe U rennend naar mij kwam
Aan hoe U telkens weer mijn naam riep
En dat U mij met al mijn vuil in Uw armen nam
En dat U mij met al mijn vuil in Uw armen nam

Het maakt niet uit
Verse:
Als het anders gaat
Als het tegenvalt

Als ik had verwacht
verder te zijn
Als mijn droom vervaagt
U wat anders vraagt
Als ik had gedacht
er al te zijn
Chorus:
Het maakt niet uit wat de toekomst zal brengen
Het maakt niet uit wat zal zijn
U omarmt en U leidt mij weer verder
U bent goed en U blijft bij mij
U bent goed en U blijft bij mij
Bridge:
Ik zal U eren
Met vreugde U eren
Hier voor U zingen
Want U blijft bij mij

Hier is mijn hart
Chorus:
Hier is mijn hart, Heer.
Hier is mijn hart, Heer.
Spreek uw waarheid
Binnen in mij.
Hier is mijn leven.
Hier is mijn leven.
Spreek uw waarheid
Binnen in mij. (3x)
Verse 1:
Ik ben van U. Ik ben aanvaard.
Ik ben geliefd en puur gemaakt.
Ik leef opnieuw. Ik adem in.

Ik vind herstel, een nieuw begin.
Verse 2:
U bent sterk. U behoudt.
U ver - geeft. U bent trouw.
U bent licht. Schijn in mij.
U die leeft, leef in mij.
Bridge:
U bent meer dan genoeg.
A
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U bent hier. U bent goed.
U bent hoop. U die redt,
U bent al wat ik heb.

Hoe groot zijt Gij
O, Heer mijn God, wanneer ik in verwond'ring
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam,
sta ik verbaasd, dat hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

How deep the Father's love for us
How deep the Father's love for us,
how vast beyond all mea - sure,
that he should give his on - ly Son
to make a wretch his trea - sure.
How great the pain of sea - ring loss,
the Father turned his face away
as wounds which mar the cho - sen one,
bring many sons to glo - ry.
Behold the man upon a cross,
my sin upon his shoulders.
Ashamed, I hear my mocking voice
call out among the scoffers.
It was my sin that held him there
until it was accomplished.
His dying breath has brought me life;
I know that it is finished.
I will not boast in anything:
no gifts, no power, no wisdom,
but I will boast in Jesus Christ;
his death and resurrection.
Why should I gain from his reward?
I cannot give an answer,
but this I know with all my heart
his wounds have paid my ransom.

Humble king
O, kneel me down again, here at your feet,
show me how much You love humility.
O Spirit, be the star that leads me to
the humble heart of love I see in You.
You are the God of the broken, the friend of the weak.

You wash the feet of the weary, embrace the ones in need.
I want to be like You, Jesus, to have this heart in me.
You are the God of the humble, You are the humble king.

I give my all
In light of all you have done
Because I’ve known your great love
Because Jesus you died for me
I give my all
Unreservedly
Chorus:
I give my all to you
I give my all to you
Jesus everything I have,
I’m laying at your feet
Come and use me as you please
For your glory, for your fame
For the sake of your great name
For the world, that all might see
I give my all
Unreservedly
Bridge:
All to Jesus I surrender
All to thee I freely offer
Have my heart its yours for ever
All to thee my precious Saviour

In Uw huis
Heer, wees niet ver weg van mij,
U bent mijn kracht en mijn hoop.

U roept me bij mijn naam,
U neemt me mee, brengt mij thuis.
En ik zing voor U,
U bent mijn koning en mijn God.
ja, ik zing voor U,
U bent mijn vader en mijn God.
U zal altijd voor me uit gaan
elk moment ben ik gekend
als ik terugkijk op mijn dagen
zie ik steeds hoe goed u bent
ik mag komen aan uw tafel
ik mag wonen in uw huis
ik zie en proef uw goedheid
en ik weet dit is mijn thuis.

Is He worthy
Verse 1:
Do you feel the world is broken? (We do)
Do you feel the shadows deepen? (We do)
But do you know that all the dark won't stop the light from getting through?
(We do)
Do you wish that you could see it all made new? (We do)
Verse 2:
Is all creation groaning? (It is)
Is a new creation coming? (It is)
Is the glory of the Lord to be the light within our midst? (It is)
Is it good that we remind ourselves of this? (It is)
Pre-Chorus 1:
Is anyone worthy? Is anyone whole?
Is anyone able to break the seal and open the scroll?
The Lion of Judah who conquered the grave
He is David's root and the Lamb who died to ransom the slave

Chorus:
Is He worthy? Is He worthy?
Of all blessing and honor and glory
Is He worthy of this?
He is
Verse 3:
Does the Father truly love us? (He does)
Does the Spirit move among us? (He does)
And does Jesus, our Messiah hold forever those He loves? (He does)
Does our God intend to dwell again with us? (He does)
Pre-Chorus:
Is anyone worthy? Is anyone whole?
Is anyone able to break the seal and open the scroll?
The Lion of Judah who conquered the grave
He is David's root and the Lamb who died to ransom the slave
From every people and tribe
Every nation and tongue
He has made us a kingdom and priests to God
To reign with the Son
Chorus:
Is He worthy? Is He worthy?
Of all blessing and honor and glory
Is He worthy? Is He worthy?
Is He worthy of this?
He is!
Is He worthy? Is He worthy?
He is!
He is!

Jesus Beautiful
Jesus, you are God come near us
God here living with us

God within our reach
God’s fullness dwells in You made like us
All God’s strength in weakness
God embracing need
Chorus:
Jesus, beautiful
Jesus, beautiful
Jesus, God with us
The wonder, you so plain and humble
Should be God’s joy and wisdom
God’s own heart revealed
And we would be just like You Jesus
Filled with all God’s fullness
God in every reach
Bridge:
Seeing Your face, seeing Your face is seeing God
Hearing Your voice, hearing Your voice is hearing God

Jezus heilige gezalfde Heer
Je - zus, Je - zus.
Heilige, gezalfde Heer, Je - zus.
Jezus, Jezus.
Opgestaan, verhoogd als Heer, Jezus.
Uw naam is als honing op mijn tong.
Uw Geest is als water voor mijn ziel.
Uw woord is een licht op heel mijn pad.
Jezus ik hou van U, ik hou van U.

Jezus hoop van de volken
Jezus, hoop van de volken.
Jezus, trooster in elk verdriet.
U bent de bron van hoop die God ons geeft.
Jezus, licht in het duister.
Jezus, waarheid die overwint.
U bent de bron van licht die in ons leeft.
U overwon in elke nood,
U brak de banden van de dood.
U bent de hoop in ons bestaan.
U bent de rots waarop wij staan.
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien.
U won van de dood, droeg onze pijn.
Nu mogen wij dicht bij U zijn.
Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft.
Heer, ik geloof!

Jezus Overwinnaar
Verse 1:
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem
Alles buigt voor Koning Je-zus
Verse 2:
U bent de held die voor ons strijdt
U baant de weg van over- winning
Elke vijand vlucht ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, hoogste Heer
Chorus:

Voor eeuw-ig is Uw heer-schappij
Uw troon staat onwankelbaar
ongeëvenaarde kracht
ligt in Uw grote Naam
Jezus, overwin-naar
Verse 3:
De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!
Verse 4:
De schepping knielt in diepst ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel weten Wie er regeert
Naam boven alle namen, hoogste Heer
Instrumental door piano:
Bridge (3x):
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
(Naam boven alle namen)

Kijk, kijk, kijk
Als je liefde voelt voor iemand dichtbij jou
Dan ben je graag dichtbij hen en je blijft ze trouw
Als je dan eens denkt “Waar is Jezus nu?”
Denk dan aan Zijn woorden "Ik hou zoveel van u!"
Chorus:
Kijk, kijk, kijk, kijk eens om je heen
Weet, weet, weet, jij bent niet alleen

Want Jezus maakte alles, de wereld is van Hem
Je vindt Hem overal; in alles ligt Zijn stem
Je bent dus niet alleen, Hij kent je bij je naam
Hij telde al je haren, Hij ziet je altijd staan
Jij en ik zijn samen, we zijn een onderdeel
Je bent uniek, je neemt je plaats in ’t grotere geheel
Samen met z’n allen, zing, gebruik je stem!
Want samen is veel leuker, zing je mee voor Hem?
Outro:
Spring, spring, spring
Draai, draai, draai
Dans, dans, dans Zwaai, zwaai, zwaai

Kom o bron van zegeningen
Kom, o bron van zegeningen,
geef een nieuw lied in mijn hart,
vol van dank, niet te bedwingen,
voor genade ongedacht.
Geef mij woorden om te zingen
met de eng'len rond uw troon,
want uw naam blijft mij omringen
en verlost mij van de dood.
Ik mag zijn in uw nabijheid,
door uw offer aan het kruis
en uw liefde geeft mij vrijheid
om te wonen in uw huis.
Jezus zocht mij toen ik dwaalde,
op mijn eigen wegen liep
en hij kocht mij door genade
met zijn bloed, dat redding biedt!
Kom, o bron, kom, o God.
Kom geliefde vredevorst.
Hoor uw bruid, hoor hoe zij zingt
“kom, o bron van zegening.”

Nooit kan ik mijn schuld vergoeden,
't is genade onverdiend.
Laat uw goedheid mij behoeden,
wees mijn altijd trouwe vriend.
Zonder U ben ik verloren,
zie ik zelf geen toekomst meer.
Laat mijn hart U toebehoren
tot ik U ontmoet, mijn Heer!

Kom verras ons
U ontmoet ons, soms zo onverwachts.
Als ongrijpbaar vuur dat in ons brandt.
Vul ons hart en open ons verstand.
Heilig God, die ons verrast.
Prechorus:
U verwelkomt ons in uw geheim,
leidt ons rond op onbekend terrein.
Toon Uzelf en
laat uw diepste wezen zien.
Chorus:
Geest van leven,
toon ons meer en meer van U.
En vervul ons,
zoals U alleen dat kunt.
Geest van waarheid,
maak nu onze harten nieuw.
Kom, verras ons.
Kom, verras ons.
Met meer van U.
U ontmoet ons, soms zo ongemerkt.
In ons wachten bent U aan het werk.
En wij durven U te vragen: Heer,
openbaar Uzelf steeds meer.

U verwelkomt ons in uw domein,
om in uw aanwezigheid te zijn.
Om uw macht en majesteit,
opnieuw te zien.
Einde:
Kom, verras ons.
Kom, verras ons.
Met meer van U.

Let your glory fall
Father of creation,
unfold your sovereign plan.
Raise up a chosen generation
that will march through the land.
All of creation is longing
for your unveiling of power.
Would you release your anointing?
O God, let this be the hour.
Let your glory fall in this room.
Let it go forth from here to the nations.
Let your fragrance rest in this place
as we gather to seek your face.
Ruler of the nations,
the world has yet to see
the full release of your promise.
The church in victory.
Turn to us Lord and touch us,
make us strong in your might.
Overcome our weakness
that we could stand up and fight.
Bridge:
Let your kingdom come.

(let your kingdom come)
Let your will be done.
(let your will be done)
Let us see on earth
(let us see on earth)
the glory of your Son.

Praise the Lord
Praise the Lord, praise the Lord
Jesus Saviour to all
Praise the Lord, praise the Lord, O my soul
Lift him up, lift him up,
Lift him high above all
Praise the Lord, praise the Lord O my soul
For he is sovereign over all,
Great and Powerful, Lord most high
He stands with victory in his hands
The Lord the great I AM, Jesus Christ
Isn’t he beautiful
Isn’t he wonderful
Shouldn’t we stand in awe
Or fall to our knees before him

Prijs onze Heer
Prijs onze Heer, hij alleen is de machtige God,
vol van majesteit. Kom en buig neer,
loof zijn heil'ge naam.
Breng dan aan hem, als een offer een zoete geur,
de gebeden van je hart naar zijn troon.
Geef hem dank en eer.

De Heer almachtig, zijn liefde duurt voor eeuwig.
Zijn trouw en goedheid gaan ons voor.
Zijn kracht zal nimmer falen of ontbreken
en zijn lief - de blijft.

Saint Esprit
Viens Saint-Esprit viens
Ouvre le Ciel descends sur nous
Viens Saint-Esprit viens
Feu éternel embrase nous
Viens Saint-Esprit viens
Touche la terre descends sur nous
Viens Saint-Esprit viens
Amour du Père embrase nous
Chorus:
Sois le feu qui me guérit
Sois l'Amour qui me bénit
Voici mon cœur, voici mon cœur
Viens déverser Ta tendresse
Au milieu de mes faiblesses
Je n'ai plus peur, Je n'ai plus peur
Viens Saint-Esprit viens
Fends l'atmosphère descends sur nous
Viens Saint-Esprit viens
De Ta lumière envahit-nous
Bridge:
Une pluie de guérison
Pour notre génération
Voici nos cœurs, Voici nos cœurs
Dans l'onction de Ton Esprit
Dans l'amour qui m'envahit

Je n'ai plus peur Je n'ai plus peur

Serieus
1:
Het is Uw hart voor mij
dat ik dichtbij U zal zijn
En in Uw liefde blijf
Dat Uw leven stroomt in mij
En Ik neem Uw hart serieus
En ik neem Uw liefde ter harte
Refrein:
Hoe U van mij houdt
Hoe U voor mij vocht
Hoe U met Uw laatste adem mij heeft vrijgekocht
Hoe rigoureus U bent
als het om mij gaat
U ging door de dood voor liefde
En heeft mij weer levend gemaakt
2:
Het is Uw hart voor mij
dat ik vrij in U zal zijn
En in Uw waarheid blijf
Dat mijn leugens niet meer zijn
En ik neem Uw hart serieus
En ik neem de waarheid ter harte
3:
Het is Uw hart voor mij
dat ik een met U zal zijn
Uw Geest in mij verblijft
dat U ademt in mijn pijn
Want U neemt mijn hart serieus
Want U neemt mijn liefde ter harte

U bent alles
Mijn ziel verlangt naar Uw levende stroom
Mijn hart verlangt zo naar U
Al wat ik nodig heb vind ik in U
U bent alles wat ik wil
U bent de dorst
U bent de stroom
U bent de honger die diep binnen in mij woont
U bent de spijs die honger stilt
U bent voorziening ons hele leven lang
U bent alles Heer (3X op 't einde)
U bent.

U bent hier
Hier zijn wij Heer
Met open hart en onze handen omhoog
Hier voor Uw aangezicht
Is alles mogelijk (want)
U bent hier, U bent hier
Doe Uw wil in ons Vader
U bent hier, U bent hier
Laat Uw Koninkrijk komen
in ons
Toon ons hier Uw heerlijkheid
Stoom ons klaar voor Uw Koninkrijk
Breng de Hemel hier op aard door ons

U bent sterker

Zoals een sprankje licht het duister breekt
U bent sterker
Mijn angst verstilt wanneer Uw liefde spreekt
U bent sterker
Prechorus:
Licht dat altijd schijnt
Liefde zonder eind
En moet ik door een dal van leiden gaan
U bent sterker
En als ik val en niet meer op kan staan
U bent sterker
Licht dat altijd schijnt
Liefde zonder eind
Chorus:
Jezus U bent meer dan genoeg voor mij
Jezus U blijft mijn God in eeuwigheid
En als het leven hier ten einde loopt
U bent sterker
Want aan de horizon gloort nieuwe hoop
U bent sterker
Bridge:
Ohohoho
Ohohoh
Jezus U bent en blijft meer dan genoeg voor mij
Ohohoho
Ohohoh
Jezus U bent en blijft mijn God in eeuwigheid

Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.

Vul dit huis met Uw aanwezigheid.
Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan ons Uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig is de Heer.
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer.

Wat U zegt
Intro:
Verse:
Jezus ik vertrouw U, ik leg al mijn dromen bij U neer
Ik leg ze aan Uw voeten, wat ik wil beslis ik niet alleen
Wat ik ook geloof Heer, of het nu van U komt of van mij
Ik kies ervoor te luisteren, naar dat wat U zegt over mij
Chorus:
Ik ben geborgen in U, wat U zegt is waar
Uw woorden zijn leven, dus zegt U het maar
Ik ben geborgen in U, wat U zegt is waar
Uw woorden zijn leven, dus zegt U het maar
Intro:
Verse:
Chorus:
Bridge:
Ik laat het los, ik geef mijn gedachten aan U
Ik laat het los, vorm mijn geweten opnieuw
Ik laat het los
U mag het zeggen; U weet het beste wie ik ben
Intro:

Verse:

Wie is hij
Wie is hij, die verschijnt als de dag,
mooier dan de maan, warmer dan de zon?
U bent alles wat ik wil.
Trek mij dichterbij, trek mij dichterbij.
Wie is hij, die mij vraagt bij hem te zijn?
Als ik bij U ben omringt uw schoonheid mij.
U bent alles wat ik wil.
Trek mij dichterbij, trek mij dichterbij.
Neem mij mee, aan uw hand, bij elkaar voor eeuwig.
Elke lach, elke traan zal ik met U delen.
Wie is hij, die mij troost, mijn tranen droogt?
Als ik naar U kijk, raakt uw liefde mij.
U bent alles wat ik wil.
Trek mij dichterbij, trek mij dichterbij.

Woon in ons midden
Woon in ons midden, Heer
Kom en woon in dit huis
Woon in ons midden, Heer
Kom en doe wat U wilt doen
Woon in ons midden Heer
Droog onze tranen opnieuw
Woon in ons midden Heer
Kom en doe wat U wilt doen
Niet onze wil, maar Uw wil alleen
Kom en vorm ons

Niet onze wil, maar Uw wil alleen
Kom en verander ons

