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Opwekking 518

Heer u doorgrond en kent mij
Mijn zitten en mijn staan
En U kent mijn gedachten
Mijn liggen en mijn gaan
De woorden van mijn mond o Heer
Die zijn voor u bekend
En waar ik ook naartoe zal gaan
Ik weet dat U daar bent

Heer u bent altijd bij mij
U legt Uw handen op mij
En U bent voor mij, en naast mij
En om mij heen

Heer u bent altijd bij mij
U legt Uw handen op mij
En U bent voor mij, en naast mij
En om mij heen
Elke dag

Heer u doorgrond en kent mij
Want in de moederschoot
Ben ik door U geweven
U bent oneindig groot
Ik dank U voor dit wonder heer
Dat U mijn leven kent
En wat er ook gebeuren zal
Dat U steeds bij mij bent

Heer u bent altijd bij mij
U legt Uw handen op mij
En U bent voor mij, en naast mij
En om mij heen
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Heer u bent altijd bij mij
U legt Uw handen op mij
En U bent voor mij, en naast mij
En om mij heen

Heer u bent altijd bij mij
U legt Uw handen op mij
En U bent voor mij, en naast mij
En om mij heen

Heer u bent altijd bij mij
U legt Uw handen op mij
En U bent voor mij, en naast mij
En om mij heen
Elke dag

GEZANG 47
2
  Jezus die langs de straten kwam
  en tollenaars terzijde nam:
  k Wil in uw woning wezen
  voor nu en voor nadezen,
  Hij komt misschien vandaag voorbij
  en neemt ook u terzij of mij
  en vraagt ons, Hem te geven
  de rijkdom van ons leven.
3
  Christus die door de wereld gaat
  verheft zijn stem niet op de straat,
  Hij spreekt ons hart aan, heden,
  en wenkt ons met zich mede.
  En lokt ook nog zoveel ons aan,
  tot wie zouden wij anders gaan?
  Hij heeft en zal ons geven
  alles, het eeuwig leven.
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Hemelhoog 102: Er is geen plaats
1
Er is geen plaats, er is geen plaats,
Zacheüs is te klein.
Maar haastig klimt hij in een boom
om er toch bij te zijn.
2
Daar zit die kleine tollenaar,
daar zit hij, hoog en droog.
De mensen kunnen hem niet zien,
maar Jezus kijkt omhoog.
3
'Zacheüs, waarom schuil je weg,
zo angstig als een muis?
Zacheüs, kom vlug uit je boom
en breng Mij in jouw huis.'    
4
Zacheüs gaat met Jezus mee,
de mensen zijn verrast.
Zacheüs is een tollenaar,
en Jezus is zijn gast.
5
Want Jezus, die de mensen kent,
Hij roept ze bij hun naam
De ware Zoon van Abraham
laat niemand buiten staan!

GEZANG 487
1 
  De Heer heeft mij gezien en onverwacht
  ben ik opnieuw geboren en getogen.
  Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
  gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
  Zo komt Hij steeds met stille overmacht
  en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
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  Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
  Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
  De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
  plant als een boom in ons zijn eigen leven,
  wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
  en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

Opwekking 625

Bij U ben ik thuis,
Bij U ben ik veilig.
In U is mijn huis,
In U ben ik heilig, in U

Bij U vind ik troost,
Bij U kan ik huilen.
In U vind ik rust,
In U kan ik schuilen, in U.

U neemt mij in uw armen
En droogt mijn tranen af.

Wat een liefde,
Wat een liefde,
Wat een liefde!

Bij U is het goed,
U geeft mij uw zegen.
In U is mijn hoop,
In U zijn mijn wegen, in U.

U hebt Uzelf
Voor mij gegeven.
In U kan ik zijn,
In U kan ik leven, in U.
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Ik hoef niets te verbergen,
Want U wijst mij niet af.

En dat ik steeds terug mag komen,
Ook als ik ver ben afgedwaald.
En U mij altijd wil vergeven
Wanneer ik heb gefaald.

Dat is liefde, U bent liefde,

GEZANG 456
1
  Zegen ons Algoede,
  neem ons in uw hoede
  en verhef uw aangezicht
  over ons en geef ons licht.
2
  Stort, op onze bede,
  in ons hart uw vrede,
  en vervul ons met de kracht
  van uw Geest bij dag en nacht.
3
  Amen, amen, amen!
  Dat wij niet beschamen
  Jezus Christus onze Heer,
  amen, God, uw naam ter eer!

Blad 5


