Liturgie
voor de dienst op 2e Pinksterdag,
tijdens het BOOST Gospel Festival, 10.30 uur,
De Zandstuve (Dennenweg 11 te Den Ham)

Voorganger:
Muzikale medewerking:

Robbert-Jan Perk (Nijverdal)
Heartbeat Worship Band uit Rijssen
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Een doel
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!
-RefreinHeer, 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
Welkom - Bram
Opening - Robbert-Jan
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.
-RefreinLoof 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-
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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.
-RefreinVerheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
-RefreinVerheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam
What a beautiful name
You were the Word at the beginning
One with God the Lord Most High
Your hidden glory in creation
Now revealed in You our Christ

Wat een prachtige Naam
U was het woord in den beginne
één met God de hoogste Heer.
Verborgen glorie in uw schepping,
nu door Christus openbaar.

What a beautiful Name it is
What a beautiful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a beautiful Name it is
Nothing compares to this
What a beautiful Name it is
The Name of Jesus

Wat een prachtige Naam heeft Hij
wat een prachtige Naam heeft Hij,
de Naam van Jezus onze Heer.
Wat een prachtige Naam heeft Hij,
niets is aan hem gelijk,
wat een prachtige Naam heeft Hij,
de Naam van Jezus

You didn’t want heaven without us
So Jesus You brought heaven down
My sin was great
Your love was greater
What could separate us now

Zonder ons wilt u geen hemel,
dus Jezus bracht de hemel hier!
Mijn schuld was groter,
de liefde groter,
wat kan ons nog scheiden, Heer!

What a wonderful Name it is
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a wonderful Name it is
Nothing compares to this
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus

Wat een heerlijke Naam heeft Hij,
wat een heerlijke Naam heeft Hij,
de Naam van Jezus, onze Heer.
Wat een heerlijke Naam heeft Hij,
niets is aan Hem gelijk,
Wat een heerlijke Naam heeft Hij,
de Naam van Jezus.
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What a wonderful Name it is
The Name of Jesus

Wat een heerlijke Naam heeft Hij,
de Naam van Jezus.

Death could not hold You
The veil tore before You
You silence the boast
of sin and grave
The heavens are roaring
The praise of Your glory
For You are raised to life again
You have no rival
You have no equal
Now and forever God You reign
Yours is the kingdom
Yours is the glory
Yours is the Name above all names

De dood overwonnen,
het doek scheurde open,
de zonde en ‘t graf,
hun stem verstomt.
de hemelen juichen
vol glorie, getuigend,
U bent de opgestane Heer.
En ieder moet buigen,
U heeft geen gelijke,
U regeert nu en voor altijd.
De glorie is voor U,
het koninkrijk door U,
en er gaat niets boven Uw Naam.

What a powerful Name it is
What a powerful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a powerful Name it is
Nothing can stand against
What a powerful Name it is
The Name of Jesus

Wat een krachtige Naam heeft Hij,
wat een krachtige Naam heeft Hij,
de Naam van Jezus, onze Heer.
Wat een krachtige Naam heeft Hij,
niets kan er tegenop.
Wat een krachtige Naam heeft Hij,
de Naam van Jezus

Hier is mijn hart Heer
-RefreinHier is mijn hart, Heer.
Hier is mijn hart, Heer.
Spreek uw waarheid
binnen in mij.
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.
-RefreinIk ben van U. Ik ben aanvaard.
Ik ben geliefd en puur gemaakt.
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Ik leef opnieuw. Ik adem in.
Ik vind herstel, een nieuw begin.
U bent sterk. U behoudt.
U vergeeft. U bent trouw.
U bent licht. Schijn in mij.
U die leeft, leef in mij.
-Refrein 2Hier is mijn leven.
Hier is mijn leven.
Spreek uw waarheid
binnen in mij.
U bent meer dan genoeg.
U bent hier. U bent goed.
U bent hoop. U die redt,
U bent al wat ik heb.
- Refrein - Refrein 2 Spreek uw waarheid
binnen in mij.
Abba Vader
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
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Gebed voor het Woord
Verkondiging - Robbert-Jan
Heer wijs mij uw weg
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.
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.
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.
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.
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Hij is genoeg voor mij (bridge + refrein)
Christus is genoeg
en Hij is heel mijn streven.
Er is niet wat meer vervuld
te vinden in dit leven
Dwars door de strijd
zingt steeds mijn ziel:
Ik keer niet terug
want ik ben vrij.
-RefreinHij is genoeg voor mij
Hij is genoeg voor mij
Alles wat ik zoek, vind ik in U
Alles wat ik zoek
Christus is genoeg,
de vreugde van mijn leven.
Deze hoop zal nooit vergaan;
de hemel is ons thuis.
Dwars door de storm
zingt steeds mijn ziel
Jezus is hier
aan God alle glorie
-RefreinBridge
Ik heb besloten om hem te volgen
en keer niet terug, en keer niet terug
Ik heb besloten om Hem te volgen
en keer niet terug, en keer niet terug
Het kruis van Jezus houd ik voor ogen,
ik keer niet terug, ik keer niet terug.
Het kruis van Jezus houd ik voor ogen,
Ik keer niet terug, ik keer niet terug.
-Refrein-
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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.
Waar U woont, waar U woont, waar U woont.
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:
U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
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.
- Refrein -
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Collecte voor evangelisatiedoeleinden in Nederland
Lion and the lamb (tijdens collecte)
He's coming on the clouds,
kings and kingdoms will bow down
and every chain will break,
as broken hearts declare His praise
Who can stop the Lord Almighty?

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

-RefreinOur God is the Lion,
the Lion of Judah.
He's roaring with power
and fighting our battles,
And every knee will bow before You.
Our God is the Lamb,
the Lamb that was slain
For the sin of the world,
His blood breaks the chains
And every knee will bow
before the Lion and the Lamb
Oh every knee will bow
before the Lion and the Lamb

-RefreinWant God is de Leeuw,
de koning van Juda,
Hij brult, Hij is machtig,
Hij wind 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 buiten
voor de Leeuw en voor het Lam,
elke knie zal buigen voor de Leeuw
en voor het Lam.

So open up the gates,
make way before the King of kings
Our God who calls the saved
is here to set the captives free
Who can stop the Lord Almighty?

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

-Refrein-

-Refrein-

Who can stop the Lord Almighty?
Who can stop the Lord?
-Refrein-

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

Toelichting Tot Heil des Volks programmaonderdelen
Zegen - Robbert-Jan
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Houd vol
Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
-RefreinGod is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.
En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
-RefreinPraktische mededelingen BOOST
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