Medley : Heer, U bent mijn leven / In die Hemel is de Heer

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Godsrijk

En aan U alle macht
alle heerlijkheid en kracht
en aan U is de eer
en de lof want U regeert!
U regeert!
2x

U regeert in onze harten
U regeert over het heelal
U regeert in ons leven
U regeert overal!

U regeert in onze harten
U regeert over het heelal
U regeert in ons leven
U regeert overal!

En aan U alle macht
alle heerlijkheid en kracht
en aan U is de eer
en de lof want U regeert!
U regeert!
2x

U regeert! 

My Feet are on the Rock

I can see the clouds roll in
I can feel the winds, they try to shake me
I will not be moved, my feet are on the Rock

I can feel the waters rise
I can hear the howling lies that haunt me
Fear won't hold me now, my feet are on the Rock

When I feel my hope about to break
I will cling to Your unchanging grace
Let the waters come and the earth give way
I'll be dancing in the rain my feet are on the Rock

I can see the morning light
I can feel the joy on the horizon
Here my faith is found, I stand on solid ground

On Christ's solid rock I stand
All other ground is sinking sand
So stomp your feet and clap your hands
Our feet are on the Rock

When I feel my hope about to break
I will cling to Your unchanging grace
Let the waters come and the earth give way
I'll be dancing in the rain
my feet are on the Rock

On Christ's solid rock I stand
All other ground is sinking sand
So stomp your feet and clap your hands
Our feet are on the Rock
3x

When I feel my hope about to break
I will cling to Your unchanging grace
Let the waters come and the earth give way
I'll be dancing in the rain
my feet are on the Rock
2x

My feet are on the Rock
My feet are on the Rock



Oceans (when feet may fall)
You call me out upon the waters
The great unknown where feet may fail
And there I find You in the mystery
In oceans deep my faith will stand

And I will call upon Your name
And keep my eyes above the waves
When oceans rise
My soul will rest in Your embrace
For I am Yours and You are mine

Your grace abounds in deepest waters
Your sov'reign hand will be my guide
Where feet may fail and fear surrounds me
You've never failed and You won't start now

So, I will call upon Your name
And keep my eyes above the waves
When oceans rise
My soul will rest in Your embrace
For I am Yours and You are mine

Spirit lead me where my trust is without borders
Let me walk upon the waters
Wherever You would call me
Take me deeper than my feet could ever wander
And my faith will be made stronger
In the presence of my Saviour
2x

I will call upon Your name
Keep my eyes above the waves
When oceans rise
My soul will rest in Your embrace
I am Yours and You are mine




 



Psalm 42

There's a quiet place
That gives me peace when I'm alone with You
There's a hiding place
Your Spirit's always there when I'm confused
Only You can purify
All this world won't ever satisfy
My heart, it cries

As the deer pants for the water
So my soul, need You Lord
When thirsty God, You're the living water
And my soul, need You Lord
I need You Lord
I need You Lord
I need You Lord
I need You Lord

I'm a stranger here
Thirsty 'cause I know it's not my home
Like a desert here
I need Your living Word for these dry bones
Jesus fill us up again
With Your presence flowing deep within
New life begins

And as the deer pants for the water
So my soul, needs You Lord
I'm thirsty God, You're the living water
And my soul, need You Lord
Oh, as the deer pants for the water
So my soul, needs You Lord
Oh, I'm thirsty God, You're the living water
And my soul, needs You Lord
I need You Lord
I need You Lord
I need You Lord
I need You Lord

Quench our hearts and fill this space with Heaven like a flood
Holy One reign down on us with Your consuming love
Ooh, quench our hearts and fill this space with Heaven like a flood
Holy One reign down on us with Your consuming love

As the deer pants for the water
So my soul, needs You Lord
Oh, I'm thirsty God, You're the living water
And my soul, Jesus, it needs You Lord
I need You Lord
I need You Lord
I need, I need, I need you Lord
I need You Lord

I need You Lord
I need You Lord
I need You Lord



























De Leeuw en het Lam

De wereld zal het zien
als Hij straks op de wolken komt,
en elke ketting breekt
en elk gebroken hart viert feest:
wie kan onze God ooit stoppen?

Want God is de Leeuw, de koning van Juda,
Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze veldslag,
en elke knie zal voor Hem buigen.
En Jezus het Lam, het offer dat kwam
voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij,
en elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam,
elke knie zal voor Hem buigen.

Open elke deur,
maak ruimte voor de hoogste Heer.
Hij is het, die ons redt;
en laat wie nu nog vast zit vrij,
want wie kan onze God ooit stoppen?

Want God is de Leeuw, de koning van Juda,
Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze veldslag,
en elke knie zal voor Hem buigen.
En Jezus het Lam, het offer dat kwam
voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij,
en elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam,
elke knie zal voor Hem buigen.

Wie kan onze God ooit stoppen?
Wie kan onze God ooit stoppen?
Wie kan onze God ooit stoppen?
God komt als Hij wil.

Want God is de Leeuw, de koning van Juda,
Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze veldslag,
en elke knie zal voor Hem buigen.
En Jezus het Lam, het offer dat kwam
voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij,
en elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam,
elke knie zal voor Hem buigen.



