Intro door Manuel en Desiree

Unlimited Love
There is a love that goes deeper
None of us can comprehend
There is a grace that shines brighter
It illuminates our hearts
Surrender is the key to
Unlimited love
My heart is longing for affection
For a love that won't let go
I've tasted and I've seen
You've been good to me
Surrender is the key to
Unlimited love
Your love is patient, Your love is kind
It will never fail or give up on me
Suddenly Your love surprises me
It sweeps me of my feet. Pour it out on me

die mij voorgaat keer op keer
Zoete troost en zaal'ge vrede
heb ik steeds op Zijn bevel
'k Weet wat hier mij overkome )2x
Hij maakt alle dingen wel )2x
Al de weg leidt mij mijn Heiland
Troost geeft Hij tot in de dood
Als ik zwak ben in beproeving
Sterkt Hij mij met 't Hemels brood
Telkens als ik dreig te vallen
en mijn ziel naar drinken smacht
Geeft Hij mij het levend water )2x
En vernieuwt mijn levenskracht )2x
Al de weg leidt mij mijn Heiland
door al 't aardse stormgebruis
en volkomen vreugde wacht mij
in het zalig Vaderhuis
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven
aan Zijn voeten nederleg
zal mijn lied voor eeuwig wezen )2x
"Jezus leidde mij de weg" )2x

(A lied 1- 4)

1. U maakt ons een (Opwekking 194)

4. God wijst mij een weg (Opw 429)

U maakt ons één, U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één, U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.

God wijst mij een weg,
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag,
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

2.. Stap voor stap (JiA 158)

Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan,
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

Stap voor Stap, dag na dag,
wil ik Jezus volgen
Hand in hand, heel de weg
wil ik gaan met Hem.
Als ik struikel, staat Hij klaar,
Hij is bij mij in ’t gevaar.
Dus: Stap voor stap, hand in hand,
wil ik gaan met Hem.

3. Al de weg leidt mij mijn Heiland
Al de weg leidt mij mijn Heiland
wat verlangt mijn ziel dan meer
Waarom zou ik aan Hem twijfelen

God wijst mij Zijn weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag,
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij Zijn weg.

(Sarah en Kees lied 5-9)

7. Er komen stromen van zegen
5. U bent de hoogste (Solo van Sarah)
Ik zoek U vroeg in de morgen.
Zonder U kan ik niet opstaan.
Mijn ziel verlangt er naar bij U te zijn.
O, Jezus.

(JdH 57)
Er komen stromen van zegen,
dat heeft Gods woord ons beloofd,
stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.

REFREIN:
U bent de hoogste.
U die overwint.
Die mij redding gaf, om bij u te zijn.

REFREIN:
Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.

Uw Zoon die heeft voor ons geleden.
Is gestorven voor de mens als wij.
Zo zondig, zo oneerlijk, zwart van hart,
O, Jezus.
REFREIN

Er komen stromen van zegen,
heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn,
op de valleien en bergen,
zal er nieuw leven dan zijn.
REFREIN

U bent mijn Vader in de hemel.
U zit op Uw troon, straks komt U terug.
Dan zal iedereen zien wie u bent,
O, Jezus.
REFREIN

Er komen stromen van zegen,
zend ons die heilstroom nu neer,
geef ons die grote verkwikking,
geef z’ ons voortdurend, o Heer.
REFREIN

6. Ik moet weggaan (NOTH 444)
Ik moet weggaan, Ik moet weggaan
Ik kan echt niet blijven
Maar ik zal een mooie brief
In jullie harten schrijven
Als je dan mijn woorden leest )
Weet je dat ik ben geweest ) 2x
Ik ben bij je, Ik ben bij je
Ik ben teruggekomen
En ik heb mijn mooiste vuur
Voor jullie meegenomen
Door het wonder van de Geest )
vieren wij het Pinksterfeest ) 2x
Ik ben bij je, Ik ben bij je
Ik ben bij de mensen
Zodat ze elkaar verstaan
Over alle grenzen.
Door het wonder van de Geest )
vieren wij het Pinksterfeest ) 2x

8. Heilige Geest van God (Opw 343)
Heilige Geest van God,)
vul opnieuw ons hart.)2x
Vul ons opnieuw,
vul mij opnieuw.
Heilige Geest,
vul opnieuw ons hart.
Heilige Geest van God,)
vul opnieuw mijn hart.)2x
Vul ons opnieuw,
vul mij opnieuw.
Heilige Geest,
vul opnieuw mijn hart.

9. De vreugde des Heren is mijn kracht

(Opwekking 14 )
The joy of the Lord is my strength! )4x
De vreugde des Here is mijn kracht! )4x

(D lied 10-12)

10. Wij zijn hier bijeen in Jezus’ Naam

12. God van licht (Opwekking 807)

(Opwekking 228)

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

Wij zijn hier bijeen in Jezus naam
Wij zijn hier bijeen
in Jezus' naam om U te loven, o Heer.
Wij zijn hier bijeen
in Jezus' naam om U te loven, o Heer.
Eer aan de Vader,
)
eer aan de Zoon,
)2x
eer aan de heil'ge Geest, )
de Drie-In-Een.
)
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.

11. De kracht van Uw liefde (Opw 488)
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
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 dichter bij,
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
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.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw
Geest, En de kracht van Uw liefde.

In mijn onrust neemt U mijn hand
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
Refrein: God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust,
waar U woont 4x
Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
Refrein: God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust,
waar U woont 4x
U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
Refrein: God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust,
waar U woont 4x

(M&D lied 13-19)

15. Welke vriend is onze Jezus

13. Solo Manuel &Desiree

Welk een vriend is onze Jezus,
Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
Altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
Dikwijls drukt ons zonde neêr,
Juist omdat wij ’t al niet brengen
In ’t gebed tot onzen Heer.

Jezus is koning
Vol met vreugde verwelkomen wij U
Onze ogen zijn gericht op U
Vol verwondering vervuld met diep ontzag
Eren wij U voor alles wat u gaf
Maak ruimte de koning komt eraan
Galopperend op het witte paard
Trek je dansschoenen nu maar aan
Wij vieren feest want Hij is hier
Verhef je stem en roep het uit!
Jezus, koning Jezus is hier!
Ons hart staat open, vervul ons met Uw Geest
Wij zijn vol van blijdschap die U geeft
Maak ruimte de koning Hij is hier
Wij juichen tot eer van onze Heer
Trek je dansschoenen nu maar aan
Wij vieren feest want Hij is hier
Verhef je stem en roep het uit!
Jezus, koning Jezus is hier! (2x)
Hosanna 2x Hij komt in de naam van de Heer 2x
Hosanna, Hosanna, Wij geven Hem alle eer 2x
Hosanna 2x Hij komt in de naam van de Heer 2x
Hosanna, Hosanna, Wij geven Hem alle eer 2x
Alle eer, alle eer, alle eer, alle eer
Prijs Zijn naam Prijs Zijn naam
Hij alleen is de aanbidding waard
Geen andere naam dan Jezus naam
Prijs Hem, Prijs Hem
Jezus is Koning,Jezus is koning
Heilig,Heilig, Heilig is Hij
Yahweh Regeert, Yahweh Regeert
Hallelujah, Hallelujah, Adonai (2x)
Hosanna 2x Hij komt in de naam van de Heer 2x
Hosanna, Hosanna, Wij geven Hem alle eer 2x
Hosanna 2x Hij komt in de naam van de Heer 2x
Hosanna, Hosanna, Wij geven Hem alle eer 2x
Alle eer, alle eer, alle eer, alle eer

14. Er is geen grens (opwekking 425)
Er is geen grens aan de liefde van Jezus.
Zijn gunstbewijzen houden nooit op.
Zij zijn nieuw elke morgen,nieuw elke morgen.
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God.
Groot is uw trouw, o Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking,
Dat ons hart in ’t strijduur beeft,
Gaan wij dan met al ons strijden
Tot Hem, die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen,
Dan Hij die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing,
Hij alleen is ’t, die ons schraagt.
Zijn wij zwak, belast, beladen,
En ter neêr gedrukt door zorg!
Dierbr’e Heiland! onze Toevlucht!
Gij zijt onze Hulp en Borg!
Als soms vrienden ons verlaten,
Gaan wij biddend tot den Heer,
In Zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

16. Daar is kracht in het bloed!
(opwekking 446)
Wilt u van zonde en schuld zijn verlost,
daar is kracht in het bloed (2x).
Weet dat uw redding zo veel heeft gekost,
daar is kracht in het bloed van het Lam.
Refrein:
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,
in het bloed van het Lam.
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,
in het dierbaar bloed van het Lam.
Satan gaat rond als een briesende leeuw,
daar is kracht in het bloed (2x).
Wilt u verlost zijn en witter dan sneeuw,
daar is kracht in het bloed van het Lam. Refrein.
Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor u,
daar is kracht in het bloed (2x).
Hoort naar Zijn woord en gelooft in Hem nu,
daar is kracht in het bloed van het Lam. Refrein.

17. Sta op en prijs Hem! (opw 619)

19. Meer liefde, meer kracht (Opw 342)

Kom nu hemel wees blij, Kom nu aarde juich,
Kom nu volk van de Heer, geef Hem eer,
Kom jubel het uit.

Meer liefde, meer kracht.)
Laat mij zijn zoals U.)2x

Als je staat op de bergtop,Kom verhef je stem,
Ook in de vallei, kom en wees blij,
En zing voor Hem!
Refrein
Sta op en prijs Hem,
Hij verdient de eer.
Sta op en prijs Hem,
Zing voor de hoogste Heer,
Met heel je hart, met heel je ziel,
Met al je kracht.
Sta op en prijs Hem.

18. Geest van God, blaas op mij
(Opwekking 565)
Geest van God, blaas op mij,
Liefdesadem die bevrijdt.
Geest van God, blaas op mij,
Laat het vuur weer vlammen.
Refrein
Neem mijn hart en mijn ziel,
Zodat ik uw genade zie.
Leid mij naar uw heiligdom,
Blaas op mij.
Woord van God, spreek tot mij,
Zacht en stil, diep in mijn hart.
Woord van God, spreek tot mij,
Troost, genees, herstel mij.

Ik aanbid U, Heer,
Met heel mijn hart.
Ik aanbid U, Heer,
Met heel mijn verstand.
Ik aanbid U Heer,
Met heel mijn kracht,
Want U bent mijn Heer.
U bent mijn Heer.
More love, more power, )
More of You in my life.)2x
And I will worship You
With all of my heart,
And I will worship You
With all of my mind,
And I will worship You
With all of my strength,
For You are my Lord.

(C lied 20-22)

20. Nog voordat je bestond (Opw 599)
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.
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

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

21. Maak ons een stralend licht
(Opw 346)
Maak ons tot een stralend licht voor de volken,
Een stralend licht voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet Wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.
Maak ons tot een woord van hoop voor de volken,
Een levend woord voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.
Maak ons tot een zegening voor de volken,
Een zegening voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet Wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen.

Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken,
Een lied van dank voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld zingt voor degeen die eeuwig leeft.
Laat het klinken door ons heen.
….En bouw Uw Koninkrijk In de volken,
Uw wil geschied In de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst.
Bouw Uw koninkrijk in ons!
Bouw Uw Koninkrijk op aard!

22. GLORIE AAN GOD (Opwekking 354)
Glorie aan God 4x.
Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.
Hij is 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!
Glorie aan God 4x
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!
Glorie aan God 4x
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!
Glorie aan God 4x

