Maandliederen bovenbouw 18-19

September
Een Vriend, ?
Soms als het even moeilijk gaat,
dan weet ik mij geen raad.
Dan droom ik over een vriend die mij steunt
en waar ik op leunen kan.
Een vriend die bij je is:
iedereen wil er één.
Een vriend waar je op kan bouwen
en die je kan vertrouwen.
Niet ieder heeft er één,
een vriend om zich heen,
maar één ding moet je weten:
de Heer is bij jou.
Soms als ik denk dit gaat fout,
dan krijg ik een black-out.
Maar dan denk ik: "Hey, de Heer is bij mij."
En dat maakt mij blij.
Een vriend die bij je is:
iedereen wil er één.
Een vriend waar je op kan bouwen
en die je kan vertrouwen.
Niet ieder heeft er één,
een vriend om zich heen,
maar één ding moet je weten:
de Heer is bij jou.
Een vriend voor jou en mij:
Hij is altijd dichtbij.
Een vriend die dan zegt:
"Geef je zorgen maar aan mij."
Een vriend die bij je is
en die je dus nooit mist.
Op Jezus kan ik bouwen.
Een vriend die bij je is:
iedereen wil er één.
Een vriend waar je op kan bouwen
en die je kan vertrouwen.
Niet ieder heeft er één,
een vriend om zich heen,
maar één ding moet je weten:
de Heer is bij jou.
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Oktober
Lopen op het water, Opwekking 789
U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.
Refrein:
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.
De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.
(Refrein)
Bridge 4x:
Geest van God, leer mij
te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan
mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.
(Refrein)

November
Heer, onze Heer, hoe machtig, OTHN 502
Heer, onze Heer
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde
Heer, onze Heer
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde (2x)
Zie ik de hemel
het werk van uw hand
zon, maan en sterren
door U daar geplant
de hele aarde
en alles wat leeft
het is echt ongelofelijk
dat u dit aan ons geeft
2

Heer, onze Heer…
Wie ben ik Heer
dat U zelfs aan mij denkt
en mij uw aandacht
en liefde steeds schenkt
U geeft mij alles
ik kom niets tekort
en daarom dank ik U steeds weer
U bent de grootste God
Heer, onze Heer… (2x)

December
Born Is The King, ?
Born unto us this day a Saviour
Gifted from heaven to a manger
The hope of the world a light for all mankind
All of the earth rejoice It's Christmas time
So lift up your voice and sing out His praise
It's Christmas
Born is the King, rejoice in the day
It's Christmas
Make a joyful sound
It's Christmas
Let His praise resound
It's Christmas
Goodwill to all the earth and peace divine
All of the earth rejoice it's Christmas time
It's Christmas time
So lift up your voice and sing out His praise
It's Christmas
Born is the King, rejoice in the day
It's Christmas
Make a joyful sound
It's Christmas
Let His praise resound
It's Christmas
So lift up your voice and sing out His praise
It's Christmas
Born is the King, rejoice in the day
It's Christmas
Make a joyful sound
It's Christmas
Let His praise resound
It's Christmas
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So lift up your voice and sing out His praise
It's Christmas
Born is the King, rejoice in the day
It's Christmas
Make a joyful sound
It's Christmas
Let His praise resound
It's Christmas

Januari
God wijst mij een weg, OTHN 186
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.
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.
-RefreinGod 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.

Februari
De Heer is mijn herder, OTHN 484
Refr.
De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan
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de Heer is mijn herder
Al ga ik door een donker dal
ik hoef niet bang te zijn
Ik weet dat U mij bij zult staan
U bent heel dichtbij
Refr.
De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan
de Heer is mijn herder
Want wat mij ook wordt aangedaan
U helpt mij telkens weer
U geeft mij wat ik nodig heb
en nog zoveel meer
Uw goedheid en uw liefde, Heer
volgen mij altijd
en ik mag heel dicht bij U zijn
tot in eeuwigheid
Refr.
De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan
de Heer is mijn herder

Maart
Ik ben veilig in Jezus armen, OTHN 514
Refrein:
Ik ben veilig in Jezus armen
veilig ben ik bij hem
ik ben veilig in Jezus armen
er is nergens een plek
waar ik zo veilig ben [2]
Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet
is het soms net alsof niemand me ziet
net of er niemand meer is die me mist
dan mag ik weten dat Jezus er is
Refrein:
Ik ben veilig in Jezus armen
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veilig ben ik bij hem
ik ben veilig in Jezus armen
er is nergens een plek
waar ik zo veilig ben [2]
Als ik door andere soms word gepest
zeggen ze nee jij hoort niet bij de rest
dan ben ik blij dat ik Jezus ken
hij is mijn vriend en ik hoor bij hem
Refrein:
Ik ben veilig in Jezus armen
veilig ben ik bij hem
ik ben veilig in Jezus armen
er is nergens een plek
waar ik zo veilig ben [2]
Jij bent veilig in Jezus armen
veilig ben jij bij hem
jij bent veilig in Jezus armen
er is nergens een plek
waar jij zo veilig bent ...

April
Ik zie het kruis, Opwekking 751
Ik zie het kruis van mijn Verlosser.
Ik zie het kruis waaraan Hij stierf.
Daar aan het kruis droeg Hij mijn zonden.
Stierf Hij mijn dood, kocht Hij mijn ziel.
-TussenspelIk zie het kruis van mijn Bevrijder.
Ik zie het kruis van Golgotha.
Die diepe pijn, de weg van lijden.
Die weg is Hij voor mij gegaan.
-RefreinHalleluja! Ik prijs U, Jezus.
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde.
Halleluja, ik geef mijn leven.
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel.
-TussenspelIk zie de dag van overwinning.
Ik zie de kracht van Adonai.
De dood is toen voorgoed verslagen.
Toen Jezus sprak: het is volbracht!
-Refrein6

Ik zie het graf van de Messias.
Daar in dat graf is Hij gegaan.
Maar zie: dat graf is nu verlaten.
De Mensenzoon is opgestaan!
-3x Refrein-

Mei
Zegekroon, Opwekking 764
U zult altijd voor ons strijden;
U hebt steeds Uw trouw getoond.
Deze waarheid is mijn blijdschap:
Heer, U draagt de zegekroon,
U, mijn Helper en Beschermer,
U, mijn Redder en mijn Vriend.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.
Waar Uw grootheid wordt bezongen,
wil ik knielen voor Uw troon.
Waar U bent, verstilt de onrust,
want U draagt de zegekroon.
Vul dit huis nu met Uw glorie,
vul ons hart met heilig vuur.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.
-RefreinHalleluja! Jezus overwon.
Jezus overwon.
Halleluja! Prijs Hem,
Die de wereld verwon.
U zult altijd voor ons pleiten;
U zocht door tot U ons vond.
En geen macht kan U bestrijden,
want U draagt de zegekroon.
U bent Jezus, de Messias,
Die de wereld redding biedt.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.
Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon;
U overwon, U overwon!
Aan het kruis leek U verslagen,
maar U hebt de dood onttroond;
zelfs het graf kon U niet houden,
want U draagt de zegekroon.
-RefreinHalleluja! Jezus overwon.
Jezus overwon.
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Halleluja! Prijs Hem,
Die de wereld verwon.
Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon;
U overwon, U overwon

Juni
God maakt vrij, Opwekking 720
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.
(2x)
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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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

Juli
Heer U kent mij als geen ander, OTHN 501
Heer, U kent mij als geen ander
U weet of ik zit of sta
en U kent ook mijn gedachten
voordat ik iets zeggen ga
dat U mij zo heel goed kent Heer
daar snap ik dus echt niks van
t’ Is een wonder boven wonder
dat ik niet begrijpen kan
want U bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen (2x)
ook al zou ik naar het westen
of het verre oosten gaan
overal zult U mij leiden
U zult altijd naast mij staan
en U maakte heel mijn lichaam
telde ook nog al mijn haar
nee, dit kan ik ook niet vatten
het is mij te wonderbaar
want U bent altijd…. (2x)
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