Zondag 18-09-2022
14e zondag na Trinitatis

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur
Ds. E.A. van Hoof
“Toch is God almachtig!”
Youth Event 18.30 uur
Jos Refo

Alle diensten worden uitgezonden via SLOGO (RTV SLOGO – 105.6 FM / Kabel
105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.
klik hier om live mee te kijken
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl

Orde van dienst
Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet.
Ochtenddienst
Kerkenraadslid: Henk van Deijk
Musicus: Ineke van Erkelens

Youth Event
Kerkenraadslid: Henk van Deijk
Musicus: Youth Event

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: PS 25:2,4
Votum en groet
Zingen: NLB 314
Inleiding op de dienst
Kinderlied:* KIND 153
Morgengebed
Zingen: OPW 464
Schriftlezing: Mattheus 28:16-18
Verkondiging
Zingen: NLB 442
Viering avondmaal
Uitnodiging en gebed
Zingen: ZGZ 239:1,4
Wij eten van het brood en drinken
van de wijn
Zingen: OPW 615
Dankgebed en voorbeden
Slotzang: PS 150
Zegen
Muziek na de dienst
Collecte** (bij de uitgang)

Inleidende muziek
Zingen: YE 082
Welkom en gebed
Zingen: YE 160
Zingen: YE 033
Bidden voor de spreker
Preek
Zingen: YE 134 (OPW 868)
Getuigenis van één van de jongeren
Zingen: YE 159
Dankgebed
Zingen: YE 038
Zingen: YE 027
Afsluiting en zegen
Collecte** (bij de uitgang)

*Na het zingen van het kinderlied gaan de kinderen
van 4-12 jaar naar hun eigen kinderdienst.
**Digitale collecte:
U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,
NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden.
Of scan de QR-code hiernaast.
“Laten wij allemaal Zijn macht en kracht prijzen. Prijs de grootheid
van de naam van de Here. Kom naar zijn huis en breng Hem uw offers.”
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Agenda
Zondag 18 september - Avondmaal
09.30 uur Ds. E.A. van Hoof
18.30 uur Youth Event
Maandag 19 september
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 20 september
09.00 uur Open kerk
19.30 uur Gospelkoor

Woensdag 21 september
Donderdag 22 september
15.00 uur 55+ middag
Vrijdag 23 september
Zaterdag 24 september
Zondag 25 september - Samendienst
11.05 uur Ds. M. Kollenstaart
18.30 uur Ds. J. Smink

Gebed gevraagd voor:
Jarig 23-09 Jarig 24-09 Weekbrief - Heeft u informatie voor in de weekbrief? Doorgeven kan tot en met
woensdag. Dit kunt u mailen naar weekbrief@doopsgezindouddorp.nl. Afhankelijk van
ruimte wordt uw stukje geplaatst of indien mogelijk ingekort.
Pastoraat = Omzien naar elkaar. Een eindje met je meelopen op je weg van zorg; voor
en met je bidden. Om zo ondersteuning te geven, waar het nodig is en waar het kan.
Deze taak doen we ook als gemeente. Naast de groeigroepen is er is ook een team van
pastorale medewerkers in de gemeente aangesteld. Zij willen er voor u zijn bij vreugde
en verdriet, of zorgen. Laat ons weten als u behoefte heeft aan pastorale zorg. Dan
kunnen we u tot steun zijn! Met elkaar in vertrouwen op weg met de Heer. Anneke
Akershoek, taakgroep pastoraat, 0622097622 mail:
pastoraat@doopsgezindouddorp.nl Annelies van Hoven, namens de kerkenraad
Vandaag 18-09 - In de ochtenddienst gaat ds. E.A. van Hoof, onze voormalig
predikant voor.
55+ middagen - De 55+ middagen gaan D.V. donderdagmiddag 22 september weer
opstarten. Deze eerste middag van het seizoen willen we openen met een muzikaal
talent in ons midden. Het beloofd een ontspannen middag te worden. Bent u in de
leeftijd van 55 jaar of ouder, of bent u alleengaande en heeft het uw belangstelling
gewekt? Dan hopen wij u van harte welkom te heten.
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KINDERMIDDAG - D.V. 1 oktober hopen we op een leuke manier het evangelie te
delen met alle kinderen vanaf 4 jaar uit Ouddorp en omgeving. Er is onder andere een
voorstelling van Matthijs Vlaardingerbroek! De kinderen mogen om 15:00 uur
gebracht worden en om 18:00 uur weer opgehaald worden. De kinderen hebben dan al
lekker gegeten. De deelname is gratis. Het belooft een hele gave middag te worden.
Nodig ook vriendjes en vriendinnetjes uit! VERGEET NIET OM UW KIND AAN TE
MELDEN! Geef je snel op via: kinderwerk@doopsgezindouddorp.nl
Kofﬁedrinken na de dienst - Tijdens de zomermaanden is er 's ochtends wekelijks
kofﬁedrinken geweest. Dat is positief ontvangen door velen. We kunnen vertellen dat
we dit voorlopig willen blijven doen! Met hulp van heel veel mensen die toegezegd
hebben om een keer te willen helpen, kunnen we hiermee verder gaan.
We hopen jullie te blijven ontmoeten. En nodigen iedereen uit die eerder nog niet is
geweest. Daarnaast blijft op 1e zondag van de maand na de avonddienst het
kofﬁedrinken bestaan, zoals het was. Het zou ﬁjn als er nog meer mensen willen
helpen, structureel of af en toe. Graag tot zondag ochtend, bij de kofﬁe of thee.
Jans en Denise.
Huwelijksjubileum - Met grote dankbaarheid aan Hem, mochten wij op 12 september
vieren dat wij 50 jaar getrouwd waren. Ineke en Dick Meijer.
Ontvangen gift - We ontvingen een gift van €40,00 in de brievenbus van de kerk,
waarvoor onze hartelijke dank.
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Ochtenddienst
PS 25:2
HERE, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G'uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.
PS 25:4
God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des HEREN:
wie Hem needrig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.
NLB 314:1
Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in ’t hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.
NLB 314:2
Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.
NLB 314:3
O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.
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KIND 153
Here, maak mij uw wegen bekend
en toon mij de weg,
die goed is voor mij.
O, Here, maak mij uw wegen bekend
en toon mij de weg,
die goed is voor mij.
Want U bent mijn God,
de enige God.
Ja, U bent mijn God,
de enige God.
Refrein:
Laat mij zien (laat mij zien)
wat U wilt (wat U wilt)
door uw Woord (door uw Woord),
door uw Geest (door uw Geest).
Here, maak mij uw wegen bekend
en toon mij de weg,
die goed is voor mij.
O, Here, maak mij uw wegen bekend
en toon mij de weg,
die goed is voor mij.
Want U bent mijn God,
de enige God.
Ja, U bent mijn God,
de enige God. (Refrein)
Einde:
Dank U, Heer.
OPW 464
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
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Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
NLB 442:1
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!
NLB 442:2
Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!
ZGZ 239:1
Hier zijn wij, Heer, bij brood en wijn,
Gij roept, Gij zult de gastheer zijn
voor lammen, doven, blinden;
Gij nodigt: Komt en drinkt en eet,
komt, alle dingen zijn gereed - wie God zoekt zal Hem vinden!
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ZGZ 239:4
Hier zijn wij, Heer, bij brood en wijn,
Gij roept ons, hoe verdwaald wij zijn,
Gij noemt ons uw beminden;
Gij brengt uw schapen weer naar huis,
Gij schenkt uzelf - hier zijn wij thuis;
wie God zoekt zal Hem vinden!
OPW 615:A(1)
Dank U voor het kruis Heer,
dank U dat U stierf voor mij.
U droeg al mijn schuld en pijn;
nu ben ik rein;
uw liefde wast mij schoon.
Dank U voor uw offer;
vastgenageld aan het kruis.
Liefdevol vergeeft U mij,
U leeft in mij
en omarmt mij als uw zoon.
OPW 615:B(1)
Waardig is het Lam
zittend op de troon.
Zegevierend voor altijd
draagt U de hoogste kroon.
Hoog verheven Heer,
Jezus, Zoon van God.
De hemel gaf ons haar grootste schat.
Waardig is het Lam,
waardig is het Lam.
OPW 615:A(2)
Dank U voor het kruis Heer, dank U dat U stierf voor mij.
U droeg al mijn schuld en pijn; nu ben ik rein;
uw liefde wast mij schoon.
Dank U voor uw offer; vastgenageld aan het kruis.
Liefdevol vergeeft U mij, U leeft in mij en omarmt mij als uw zoon.
OPW 615:B(2)
Waardig is het Lam zittend op de troon.
Zegevierend voor altijd draagt U de hoogste kroon.
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Hoog verheven Heer,
Jezus, Zoon van God.
De hemel gaf ons haar grootste schat.
Waardig is het Lam,
waardig is het Lam,
waardig is het Lam,
waardig is het Lam.
OPW 615:B(3)
Waardig is het Lam
zittend op de troon.
Zegevierend voor altijd
draagt U de hoogste kroon.
Hoog verheven Heer,
Jezus, Zoon van God.
De hemel gaf ons haar grootste schat.
Waardig is het Lam,
waardig is het Lam,
OPW 615:CODA
waardig is het Lam,
waardig is het Lam.
waardig is het Lam,
waardig is het Lam.
waardig is het Lam,
waardig is het Lam.
PS 150:1
Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.
PS 150:2
Hef, bazuin, uw gouden stem, harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn, laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft, juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.
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Youth Event
YE 82
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 Jezus.
U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht,
ieder bolwerk valt neer,
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht
ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!
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!
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.
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht
ligt in Uw grote Naam,
Jezus, Overwinnaar!
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht
ligt in Uw grote Naam,
Jezus, Overwinnaar!
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INSTRUMENTAAL
↓
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
↓
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
- ALLEN - ↑
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Voor eeuwig is Uw heerschappij,
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht
ligt in Uw grote Naam,
Jezus, Overwinnaar!
Ongeëvenaarde kracht
ligt in Uw grote Naam,
Jezus, Overwinnaar! (U bent)
Jezus, Overwinnaar! (U bent)
Jezus, Overwinnaar!
YE 160
You give life, You are love.
You bring light to the darkness.
You give hope, You restore,
every heart that is broken.
And great are You, Lord.

U geeft leven, U bent liefde.
U brengt licht in het donker.
U geeft hoop, U heelt ,
elk hart dat is gebroken.
En groot bent U, Heer.

It's Your breath in our lungs,
So we pour out our praise,
we pour out our praise.
It's Your breath in our lungs,
so we pour out our praise to You only.

Het is Uw adem in onze longen,
We storten onze lof uit,
we storten onze lof uit.
Het is Uw adem in onze longen,
we storten onze lof uit tot U alleen.
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You give life, You are love.
You bring light to the darkness.
You give hope, You restore,
every heart that is broken.
And great are You, Lord.

U geeft leven, U bent liefde.
U brengt licht in het donker.
U geeft hoop, U heelt ,
elk hart dat is gebroken.
En groot bent U, Heer.

It's Your breath in our lungs,
So we pour out our praise,
we pour out our praise.
It's Your breath in our lungs,
so we pour out our praise to You only.

Het is Uw adem in onze longen,
We storten onze lof uit,
we storten onze lof uit.
Het is Uw adem in onze longen,
we storten onze lof uit tot U alleen.

It's Your breath in our lungs,
So we pour out our praise,
we pour out our praise.
It's Your breath in our lungs,
so we pour out our praise to You only.

Het is Uw adem in onze longen,
We storten onze lof uit,
we storten onze lof uit.
Het is Uw adem in onze longen,
we storten onze lof uit tot U alleen.

INSTRUMENTAAL
And all the earth will shout Your praise.
Our hearts will cry,
these bones will sing,
Great are You, Lord!

En heel de aarde zal Uw lof uitschreeuwen.
Onze harten zullen huilen,
deze botten zullen zingen,
Groot bent U, Heer!

And all the earth will shout Your praise.
Our hearts will cry,
these bones will sing,
Great are You, Lord!

En heel de aarde zal Uw lof uitschreeuwen.
Onze harten zullen huilen,
deze botten zullen zingen,
Groot bent U, Heer!

And all the earth will shout Your praise.
Our hearts will cry,
these bones will sing,
Great are You, Lord!

En heel de aarde zal Uw lof uitschreeuwen.
Onze harten zullen huilen,
deze botten zullen zingen,
Groot bent U, Heer!

It's Your breath in our lungs,
So we pour out our praise,
we pour out our praise.
It's Your breath in our lungs,
so we pour out our praise to You only.

Het is Uw adem in onze longen,
We storten onze lof uit,
we storten onze lof uit.
Het is Uw adem in onze longen,
we storten onze lof uit tot U alleen.
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It's Your breath in our lungs,
So we pour out our praise,
we pour out our praise.

Het is Uw adem in onze longen,
We storten onze lof uit,
we storten onze lof uit.

It's Your breath in our lungs,
so we pour out our praise to You only.

Het is Uw adem in onze longen,
we storten onze lof uit tot U alleen.

YE 033
- MANNEN Ontzagwekkend is uw heiligheid.
(..!) Grenzeloos uw grote kracht.
Onbetwistbaar soevereine God,
mijn hart is vol ontzag.
- VROUWEN Fascinerend mooi is uw persoon.
Uw karakter is volmaakt.
Oogverblindend licht wanneer U spreekt,
het Woord dat mensen raakt.
- MANNEN (hoog), VROUWEN (laag) Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U,
niemand is aan U gelijk.
Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U,
niemand is aan U gelijk.
- MANNEN Uw barmhartigheid is eindeloos,
(.!) van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Liefdevol ontfermend is uw hart,
uw trouw duurt voor altijd.
- VROUWEN Uw genade is zo weergaloos.
Alles waarheid wat U zegt.
Ondoorgrondelijk in wat U doet,
uw oordelen zijn recht.
- MANNEN (hoog), VROUWEN (laag) Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U,
niemand is aan U gelijk.
Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U,
niemand is aan U gelijk.
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INSTRUMENTAAL
Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U,
niemand is aan U gelijk.
Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U,
niemand is aan U gelijk.
YE 134
Hoor ons bidden, hoogste Koning
Jezus, hoop voor ieder hart
Zonder U zijn wij verloren,
Zonder U voorgoed verdwaald.
Wees het vuur
dat brandt van binnen,
Laat ons puur en heilig zijn
Kom met kracht
en kom met redding,
Openbaar uw Koninkrijk.
U alleen verzet de bergen
U alleen herstelt ons land
Onze hoop en onze redding
in Uw naam houden wij stand.
Kijk ons aan
en wees genadig,
Breng ons uit
het donker thuis.
Bij Uw liefdevolle Vader,
door Uw woord,
dat helder schijnt.
U alleen verzet de bergen
U alleen herstelt ons land
Onze hoop en onze redding
in Uw naam houden wij stand.
U alleen verzet de bergen
U alleen herstelt ons land
Onze hoop en onze redding
in Uw naam houden wij stand.
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Wij geloven: God is machtig
Wij geloven: God is hier
Koning Jezus, Hij zal komen
In Zijn naam
houden wij stand.
Prijs de Koning:
God is machtig
Prijs de Koning:
God is hier
Koning Jezus, Hij zal komen
In Zijn naam
houden wij stand.
Wij geloven: God is machtig
Wij geloven: God is hier
Koning Jezus, Hij zal komen
In Zijn naam
houden wij stand.
Prijs de Koning:
God is machtig
Prijs de Koning:
God is hier
Koning Jezus, Hij zal komen
In Zijn naam
houden wij stand.
U alleen verzet de bergen
U alleen herstelt ons land
Onze hoop en onze redding
in Uw naam houden wij stand.
in Uw naam houden wij stand.
YE 159
I love You, Lord.
Oh, Your mercy never fails me.
All my days,
I've been held in Your hands.

Ik hou van U, Heer.
U genade faalt nooit
Al mijn dagen,
houdt U mij vast in Uw handen

From the moment that I wake up
until I lay my head.
Oh, I will sing of the goodness of God.

Vanaf het moment dat ik wakker word
totdat ik mijn hoofd neerleg.
Zal ik zingen van de goedheid van God.

15

And all my life You have been faithful.
And all my life You have been so,
so good.

Heel mijn leven, bent U trouw geweest.
En heel mijn leven bent U zo,
zo goed geweest.

With every breath that I am able,
Oh, I will sing of the goodness of God.

Met elke adem die ik heb,
Zal ik zingen van de goedheid van God.

I love Your voice.
Ik hou van Uw stem.
You have led me through the fire, U heeft me door het vuur geleid,
and in darkest night.
en in de donkerste nacht.
You are close like no other.
Bent U dichterbij als geen ander
I've known You as a Father.
I've known You as a Friend.
And I have lived,
in the goodness of God.

Ik ken U als een Vader.
Ik ken U als een vriend.
En ik heb geleefd,
In de goedheid van God.

And all my life You have been faithful.
And all my life You have been so,
so good.

Heel mijn leven, bent U trouw geweest.
En heel mijn leven bent U zo,
zo goed geweest.

With every breath that I am able,
Oh, I will sing of the goodness of God.

Met elke adem die ik heb.
zal ik zingen van de goedheid van God.

'Cause Your goodness is running after,
it's running after me.
Your goodness is running after,
it's running after me.

Want Uw goodheid rent mij achterna.
het rent achter me aan.
Want Uw goodheid rent mij achterna,
het rent achter me aan.

With my life laid down,
I'm surrendered now.
I give You everything.

met mijn vastzittende leven.
Ik geef me nu over.
ik geef U alles.

'Cause Your goodness is running after,
it's running after me.

Want Uw goodheid rent mij achterna,
het rent achter mij aan.

'Cause Your goodness is running after,
it's running after me.
Your goodness is running after,
it's running after me.

Want Uw goodheid rent mij achterna.
het rent achter me aan.
Want Uw goodheid rent mij achterna,
het rent achter me aan.

With my life laid down,
I'm surrendered now.
I give You everything.

met mijn vastzittende leven.
Ik geef me nu over.
ik geef U alles.
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'Cause Your goodness is running after,
it's running after me.

Want Uw goodheid rent mij achterna,
het rent achter mij aan.

And all my life You have been faithful.
And all my life You have been so,
so good.

Heel mijn leven, bent U trouw geweest.
En heel mijn leven bent U zo,
zo goed geweest.

With every breath that I am able,
Oh, I will sing of the goodness of God.

Met elke adem die ik heb,
zal ik zingen van de goedheid van God.

And all my life You have been faithful.
And all my life You have been so,
so good.

Heel mijn leven, bent U trouw geweest.
En heel mijn leven bent U zo,
zo goed geweest.

With every breath that I am able,
Oh, I will sing of the goodness of God.

Met elke adem die ik heb,
zal ik zingen van de goedheid van God.

Oh, I'm gonna sing
of the goodness of God.

Ga ik zingen
over de goedheid van God.

YE 038
Ik wil zingen voor de Here.
Hij, de grote Overwinnaar.
Hij is mijn God
en ik zal Hem prijzen.
Ik wil zingen voor de Here.
Hij, de grote Overwinnaar.
Hij is mijn God
en ik zal Hem prijzen.
Mijn sterkte, beschermer.
Hij kwam mij te hulp.
Overwinnaar.
Hij is mijn God,
Hem wil ik eren.
Overwinnaar.
Machtig in de strijd,
hoog verheven.
Overwinnaar.
Zijn naam is Heer,
Hij is een krijgsheld.
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Overwinnaar.
Machtig in de strijd,
hoog verheven.
Ik wil zingen voor de Here.
Ontzagwekkend in zijn kracht.
Mijn Verlosser
en ik zal Hem prijzen.
Ik wil zingen voor de Here.
Hij verplettert elke macht.
Mijn Verlosser
en ik zal Hem prijzen.
Mijn sterkte, beschermer.
Hij kwam mij te hulp.
Overwinnaar.
Hij is mijn God,
Hem wil ik eren.
Overwinnaar.
Machtig in de strijd,
hoog verheven.
Overwinnaar.
Zijn naam is Heer,
Hij is een krijgsheld.
Overwinnaar.
Machtig in de strijd,
hoog verheven.
Mijn sterkte, beschermer.
Mijn sterkte, beschermer.
Mijn sterkte, beschermer.
Hij kwam mij te hulp.
Overwinnaar.
Hij is mijn God,
Hem wil ik eren.
Overwinnaar.
Machtig in de strijd,
hoog verheven.
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Overwinnaar.
Zijn naam is Heer,
Hij is een krijgsheld.
Overwinnaar.
Machtig in de strijd,
hoog verheven.
Hoog verheven,
Hoog verheven.
YE 027
Come set Your rule and reign
In our hearts again
Increase in us we pray
Unveil why we're made
Come set our hearts ablaze with hope
Like wildfire in our very souls
Holy Spirit come invade us now
We are Your Church
And we need Your power
In us

Kom, stel Uw heerschappij vast en regeer
In onze harten weer
Wij bidden: laat ons groeien
Onthul waarom wij zijn geschapen
Kom, zet onze harten in vuur en vlam
Als wildvuur in onze ziel
Heilige Geest kom nu binnenvallen
Wij zijn Uw kerk
En wij hebben Uw kracht nodig
in ons

We seek Your kingdom first
We hunger and we thirst
Refuse to waste our lives
For You're our joy and prize
To see the captive hearts released
The hurt, the sick, the poor at peace
We lay down our
lives for Heaven's cause
We are Your church
We pray revive this earth

Wij zoeken Uw koninkrijk eerst
We hebben honger en dorst,
Weigeren ons leven te verspillen
Want U bent onze vreugde en prijs,
Om de gevangen harten vrij te zien komen
De gekwetsten, de zieken, de armen in vrede
We leggen ons leven af
voor de hemelse zaak
Wij zijn Uw kerk
Wij bidden: herleef deze aarde

Build Your kingdom here
Let the darkness fear
Show Your mighty hand
Heal our streets and land
Set Your church on fire
Win this nation back
Change the atmosphere
Build Your kingdom here
We pray

Bouw Uw koninkrijk hier
Laat de duisternis vrezen
Laat Uw machtige hand zien
Genees onze straten en land
Zet Uw kerk in brand
Win deze natie terug
Verander de atmosfeer
Bouw Uw koninkrijk hier
Dat bidden wij
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Unleash Your kingdom's pow’r
Reaching the near and far
No force of hell can stop
Your beauty changing hearts
You made us
for much more than this
Awake the kingdom seed in us
Fill us with the strength
and love of Christ
We are Your church
we are the hope on earth

Ontketen Uw koninkrijken macht
Het bereiken van de nabije en verre
Geen enkele kracht van de hel kan stoppen,
Uw schoonheid die harten doet veranderen
U heeft ons
voor veel meer dan alleen dit gemaakt
Ontwaak het koninkrijk zaad in ons
Vul ons met de kracht
en de liefde van Christus
Wij zijn Uw kerk
wij zijn de hoop op aarde

Build Your kingdom here
Let the darkness fear
Show Your mighty hand
Heal our streets and land
Set Your church on fire
Win this nation back
Change the atmosphere
Build Your kingdom here
We pray

Bouw Uw koninkrijk hier
Laat de duisternis vrezen
Laat Uw machtige hand zien
Genees onze straten en land
Zet Uw kerk in brand
Win deze natie terug
Verander de atmosfeer
Bouw Uw koninkrijk hier
Dat bidden wij

Build Your kingdom here
Let the darkness fear
Show Your mighty hand
Heal our streets and land
Set Your church on fire
Win this nation back
Change the atmosphere
Build Your kingdom here
We pray

Bouw Uw koninkrijk hier
Laat de duisternis vrezen
Laat Uw machtige hand zien
Genees onze straten en land
Zet Uw kerk in brand
Win deze natie terug
Verander de atmosfeer
Bouw Uw koninkrijk hier
Dat bidden wij
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