Roots 2021
Thema: Ont-moeten

“One day He’s coming, oh glorious day!”
- Casting Crowns -

Door te klikken op een paginanummer gaat u naar het bijbehorende lied.
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Vrijdag
3 september
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Opwekking 771 - Wij zijn gekomen
Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met
U
En wij verlangen met heel ons hart naar
meer van U
Wat geweldig dat U hier bent
Heer, ons loflied is uw troon
Heel ons wezen is alleen op U gericht
Voor de troon van uw genade
Mogen wij als kinderen zijn
Daarom vieren wij het leven in uw licht!
Refrein:
Heer, wij zingen en aanbidden
Om uw goedheid en uw trouw
Onze dank en onze liefde zijn voor U
En er is geen andere reden
Waarom wij hier samen zijn
Wij komen hier voor één doel: dat bent U
Wat geweldig dat u hier bent…..
Refrein (2x)
Bridge (8x):
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh
oooh
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh
oooh
Refrein (2x)
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Opwekking 488 - Heer ik kom tot u
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 (2x)
Slot:
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.
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Opwekking 462 - Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats
Refrein:
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 luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
Kom ik nu tot U, o Heer.
Refrein
Mijn hart verlangt ernaar om samen te
zijn,
Hier in een plaats van aanbidding,
In Geest en waarheid samen één te zijn,
In aanbidding voor U.
Refrein
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.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
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Opwekking 809 - Dit is Jezus
Vanaf het begin
was het Woord bij God.
En het leven is
door het Woord ontstaan.
En het Woord was God,
en Hij was het Licht,
en de duisternis
kon het niet verslaan.
Refrein:
Dit is Jezus, dit is Jezus,
Jezus is het Woord.
Dit is Jezus, dit is Jezus,
Jezus is het Woord, de Zoon van God.
En Hij werd een mens,
heeft bij ons gewoond,
maar zijn eigen werk
heeft Hem niet erkend.
Maar wie Hem gelooft
en Zijn Woord aanvaardt,
wordt een kind van God,
door Hem zelf gekend.
Refrein
Bridge:
Jezus is het licht dat gekomen is,
door het licht verdwijnt de duisternis.
Jezus is de hoop voor iedereen.
Jezus laat ons zien wie de Vader is,
want de Zoon is Zijn getuigenis.
Jezus is de hoop voor iedereen.
Dit is Jezus, Dit is Jezus,
Jezus is het Woord.
Dit is Jezus, Dit is Jezus,
Jezus is het Woord.
Refrein
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Zaterdag
4 september
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Opwekking 733 - Tienduizend redenen
De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen
Laat mij nog zingen als de avond valt
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen
Tienduizend redenen tot dankbaarheid
Refrein
En op die dag, als mijn kracht vermindert
Mijn adem stokt en mijn einde komt
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid
Refrein (2x)
Verheerlijk zijn heilige naam (2x)
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Opwekking 797 - Breng ons samen
U roept ons samen als kerk van de Heer
Verbonden met U en elkaar
Wij brengen U lof, geven U alle eer
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar
Jezus is gastheer en nodigt ons uit
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt
Streef naar de gaven die God aan ons geeft
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt
Refrein:
Breng ons samen, één in uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft
U roept ons samen voor Woord en gebed
Als deel van uw kerk wereldwijd
Wij bidden om vrede, verzoening en recht
Gebruiken met vreugde de maaltijd
Wij breken het brood en verstaan het geheim
Om samen uw kerk en van Christus te zijn
Refrein
Bridge (2x)
Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt
Vader, maak ons één
Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt
Vader, maak ons één
Refrein (2x)
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Opwekking 334 - Kom Jezus kom
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.
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein
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
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Opwekking 284 - Maak groot de Here
Maak groot de Here,
Onze God, de Rots.
Zijn werken zijn volmaakt
En al zijn wegen recht.
Een God van trouw is Hij
En volmaakt in liefde.
Goed en rechtvaardig is Hij.
Hele nummer 2x
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Opwekking 794 - No longer slaves
You unravel me with a melody.
You surround me with a song
of deliverance from my enemies,
‘till all my fears are gone.
Chorus:
I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.
I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.
From my mother’s womb,
You have chosen me.
Love has called my name.
I’ve been born again, into Your family.
Your blood flows through my veins.
Chorus (2x)
Bridge (2x)
You split the sea so I could walk right through it.
My fears were drowned in perfect love.
You rescued me so I could stand and sing:
I am a child of God. (3x)
Chorus

13

In Christ alone
In Christ alone my hope is found
He is my light, my strength, my song
This cornerstone, this solid ground
Firm through the fiercest drought and storm
What heights of love, what depths of peace
When fears are stilled, when strivings cease
My comforter, my all in all
Here, in the love of Christ, I stand
In Christ alone, who took on flesh
Fullness of God in helpless babe
This gift of love and righteousness
Scorned by the ones he came to save
'Til on that cross, as Jesus died
The wrath of God was satisfied
For every sin, on him, was laid
Here, in the death of Christ, I live
There in the ground, his body lay
Light of the world, by darkness, slain
Then bursting forth in glorious day
Up from the grave, he rose again
And as he stands in victory
Sin's curse has lost its grip on me
For I am his and he is mine
Bought with the precious blood of Christ
No guilt in life, no fear in death
This is the power of Christ in me
From life's first cry to final breath
Jesus commands my destiny
No power of hell, no scheme of man
Can ever pluck me from his hand
'Til he returns or calls me home
Here, in the power of Christ, I stand
No power of hell, no scheme of man
Can ever pluck me from his hand
'Til he returns or calls me home
Here, in the power of Christ, I stand
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Opwekking 717 - Stil mijn ziel
Stil mijn ziel wees stil,
En wees niet bang
Voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
In je beproevingen en zorgen.
Refrein:
God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen
Stil mijn ziel wees stil
En dwaal niet af
Dwars door het dal zal Hij je leiden
Stil, vertrouw op Hem
En hef je schild tegen de pijlen van verleiding
Refrein
Stil mijn ziel wees stil
En laat nooit los
De waarheid die je steeds omarmd heeft
Wacht wacht op de Heer
De zwartste nacht
Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt
Refrein (2x)
Ik rust in U alleen
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Opwekking 369 - Door uw genade Vader
Door Uw genade, Vader,
Mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
Maar door het bloed van het Lam.
U roept ons in Uw nabijheid
En dankzij Uw Zoon.
Dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
Komen wij voor Uw troon.
Nooit konden wij zonder zonde
Voor u staan.
Maar in Uw Zoon zijn wij schoon.
Door het bloed van het Lam.
Door Uw genade, Vader,
Mogen wij het binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
Maar door het bloed van het Lam.
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Glorious day - Casting Crowns
One day when Heaven was filled with His
praises
One day when sin was as black as could
be
Jesus came forth to be born of a virgin
Dwelt among men, my example is He
Word became flesh and the light shined
among us
His glory revealed
Living, He loved me
Dying, He saved me
Buried, He carried my sins far away
Rising, He justified freely forever
One day He's coming
Oh glorious day, oh glorious day

One day the grave could conceal Him no
longer
One day the stone rolled away from the
door
Then He arose, over death He had
conquered
Now is ascended, my Lord evermore
Death could not hold Him, the grave could
not keep Him
From rising again
Living, He loved me
Dying, He saved me
Buried, He carried my sins far away
Rising, He justified freely forever
One day He's coming
Oh glorious day, oh glorious day

One day they led Him up Calvary's
mountain
One day they nailed Him to die on a tree
Suffering anguish, despised and rejected
Bearing our sins, my Redeemer is He
Hands that healed nations, stretched out
on a tree
And took the nails for me

One day the trumpet will sound for His
coming
One day the skies with His glories will
shine
Wonderful day, my Beloved One bringing
My Savior Jesus is mine

Living, He loved me
Dying, He saved me
Buried, He carried my sins far away
Rising, He justified freely forever
One day He's coming
Oh glorious day, oh glorious day

Living, He loved me
Dying, He saved me
Buried, He carried my sins far away
Rising, He justified freely forever
One day He's coming
Oh glorious day, oh glorious day
Glorious day
Oh glorious day
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Opwekking 665 - Tot aan die dag
Ooit komt er een dag
Dat de Hemel openbreekt
En de doden zullen opstaan
Ooit komt er een dag
Dat U terugkomt op een wolk
En dat U kijkt met ogen stralend als de
zon
Ooit zal het zo zijn
Dat we leven in een stad
Waar geen pijn en geen verdriet is
Ooit zal het zo zijn
Als we komen in die stad
Dat de Vader onze tranen wist
Tot aan die dag
Wil ik weten wie U bent
Wil ik leven dicht bij U
En mij geven in aanbidding
Tot aan die dag
Wil ik horen wat U zegt
En Uw woorden tot mij nemen
Als een kostbaar geschenk

Als we komen in die stad
Dat de Vader onze tranen wist
Tot aan die dag
Wil ik weten wie U bent
Wil ik leven dicht bij U
En mij geven in aanbidding
Tot aan die dag
Wil ik horen wat U zegt
En Uw woorden tot mij nemen
Als een kostbaar geschenk
Tot aan die dag
Ik verlang zo naar die dag
Dat ik neerkniel aan Uw voeten
En ik U mag herkennen aan Uw stem
Dat we samen hand in hand
Het Hemels paradijs betreden
Zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent
Tot aan die dag
Wil ik weten wie U bent
Wil ik leven dicht bij u
En mij geven in aanbidding

Tot aan die dag
Ooit zal het zo zijn
Dat we leven in een stad
Waar geen pijn en geen verdriet is

Tot aan die dag
Wil ik horen wat U zegt
En Uw woorden tot mij nemen
Als een kostbaar geschenk

Ooit zal het zo zijn

Tot aan die dag. Tot aan die dag
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Opwekking 807 - God van licht
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
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
Bridge (2x):
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 2x
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Opwekking 470 - Omdat u zoveel van mij hield
Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed,
Dan kan ik U alleen maar danken.
En als ik denk aan de strijd die U streed,
Dan kan ik U alleen maar danken.
Angst en verdriet in Gethsémané;
Door uw eigen vrienden verlaten
En verraden door een kus,
Geschopt en geslagen,
Omdat U zoveel van mij hield.
Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed,
Dan kan ik U alleen maar danken.
En als ik denk aan de pijn die U leed,
Dan kan ik U alleen maar danken.
Doornen op uw hoofd,
Een speer in uw zij,
Spijkers door uw handen en voeten;
Van het leven beroofd,
Om te sterven voor mij,
Omdat U zoveel van mij hield.
Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed,
Dan kan ik U alleen maar danken.
En als ik denk aan de strijd die U streed,
Dan kan ik U alleen maar danken.
Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed,
Dan kan ik U alleen maar danken.
En als ik denk aan de pijn die U leed,
Dan kan ik U alleen maar danken, (3x) o, Heer.
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Zondag
5 september
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Opwekking 399 - Vader God, ik vraag me af
Vader God, ik vraag me af
hoe ik ooit heb geleefd
zonder te weten
dat Uw vaderhart al
zo lang om mij geeft
Maar nu ben ik Uw kind,
nu mag ik wonen in Uw huisgezin
en ik zal nooit meer eenzaam zijn
want Vader, U ben altijd bij mij
Heer, ik wil U prijzen
Heer, ik wil U prijzen
Heer, ik wil U prijzen
Zolang ik leef..
Heer, ik wil U prijzen
Heer, ik wil U prijzen
Heer, ik wil U prijzen
Zolang ik leef..
Hele nummer 2x
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Opwekking 720 - God maakt vrij
In de naam van de Vader
In de naam van de Zoon
In de naam van de Geest voor Uw troon
Zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam
U geeft ons genade, U roepen wij aan
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee
Heel de wereld ziet het
God maakt vrij, God maakt vrij
In die hoop leven wij
In de naam van de Vader
In de naam van de Zoon
In de naam van de Geest voor Uw troon
Zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam
U geeft ons genade, U roepen wij aan
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee
Heel de wereld ziet het
Refrein:
God maakt vrij, God maakt vrij
In die hoop leven wij
Ons verdriet wordt een lied
God maakt vrij, God maakt vrij
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee
Heel de wereld ziet het
Ja de wereld ziet het
Refrein
God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, God maakt vrij
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