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Today is the day
I'm casting my cares aside
I'm leaving my past behind
I'm setting my heart and mind on
You Jesus
I'm reaching my hands to Yours
Believing there's so much more
Knowing that all You have in store
for me is good, is good
(chorus)
Today is the day
You have made
I will rejoice
And be glad in it
And I won't worry about tomorrow,
I'm trusting in what You say!

Today is the day!
Today is the day!
I'm putting my fears aside
I'm leaving my doubts behind
I'm giving my hopes and dreams to
You, Jesus
(chorus)
I will stand upon Your truth
All my days, I'll live for You
I will stand upon Your truth
All my days I'll live for You
(chorus)
Feest van genade
Oh zo lief had God de wereld dat
Hij zijn zoon gaf

En die in Hem gelooft
Gaat niet verloren, ontvangt het
leven
Dat nooit meer ophoudt
Hij gaf zijn Zoon aan ons uit liefde
Om ons te redden, te redden van
onszelf
Dus kijk, de deur staat voor ons
open
God roept ons binnen
(chorus)
Het is een feest van genade
Het is een feest
God roept ons naar huis
Het is een feest van de Vader
Dus kom naar huis
Kom naar huis
Kom naar huis

Oh zo lief had God de wereld dat
Hij zijn Zoon gaf
En die in Hem gelooft
Gaat niet verloren, ontvangt het
leven
Dat nooit meer ophoudt
Hij gaf zijn Zoon aan ons uit liefde
Om ons te redden, te redden van
onszelf
Dus kijk, de deur staat voor ons
open
God roept ons binnen
(chorus 2x)
(bridge)
Stop met wat je doet
God de Vader roept
Hij ziet naar je uit
Dus kom naar huis, kom naar huis,
kom naar huis
Kom naar huis, kom naar huis
Kom naar huis
(chorus 2x)
10.000 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
(chorus)
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
(chorus)
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
(chorus 2x)
Verwachten
(vers)
Ik zie uit naar de Heer
Ik zie uit naar de Heer
Mijn ziel ziet uit naar Hem
En verlangt naar Zijn Woord
Ik zie uit naar de Heer
Ik zie uit naar de Heer
Mijn ziel ziet uit naar Hem
En verlangt naar Zijn Woord
(refrein)

Wij verwachten vol verlangen de
Heer
Hij is onze hulp en ons schild
Ja, om Hem is ons hart verblijd
Op Zijn heilige naam vertrouwen wij
(vers)
(refrein)
(bridge)
Mijn ziel verlangt naar de Heer
Mijn ziel verlangt naar de Heer
Meer dan wachters uitzien naar de
morgen
Mijn ziel verlangt naar de Heer
Mijn ziel verlangt naar de Heer
Meer dan wachters uitzien naar de
morgen
(vers)
(refrein 2x)
Uw vrede vult dit huis
Uw vrede vult dit huis
Een glimp van heerlijkheid
Daalt in onze harten neer
Vader, kom, omarm
Wie naar U verlangt
Uw Geest daalt op ons leven neer
Uw vrede vult dit huis
Een glimp van heerlijkheid
Daalt in onze harten neer
Vader, kom, omarm
Wie naar U verlangt
Uw Geest daalt op ons leven neer
En uw liefdeslied
Vervult ons met aanbidding
Uw Geest getuigt in ons
(refrein)
Wij zingen: Abba, Vader
U bent hier bij ons
Wij zijn uw zoons en dochters
En uw liefde laat ons nooit meer los
Verwelkomd en vernieuwd
Één gemaakt met U
Door het kruis dat ons verzoent
Het hemelkoor verstilt
Als uw zachte stem
Over onze levens zingt
Uw genadelied
Vervult ons nu met dankbaarheid
Uw Geest getuigt in ons
(refrein 2x)
Psalm Project 80
Heer, onze God, wees onze herder.
Kom, red ons Heer en leid ons
verder.
Toon uw gelaat, vergeet ons niet
in onze wanhoop, ons verdriet.
Machtige God, bescherm ons Heer.
U hebt een land aan ons gegeven,
een vruchtbaar land, een land vol
leven.
Nu is de wijngaard leeggeroofd,
ons leven bijna uitgedoofd.
Machtige God, bescherm ons Heer.
O God van Jozef, leid ons verder
hoor ons en wees weer onze
herder

gij vuurkolom, straal gij ons toe
Waak op, o Held, wij worden moe
laat lichten ons uw aanschijn, Heer
doe ons opstaan en help ons weer
Vader U bent goed
Op elk moment van mijn leven,
In voor of tegen spoed
Aanbid ik U mijn Jezus
En dank U voor Uw bloed
Ik vind kracht in U mijn Vader
Als ik heel dicht bij U bent.
Mijn hart en mijn gedachten,
Worden warm als ik bedenk
(refrein)
Vader U bent goed,
U bent heilig,
U bent liefde.
Jezus U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader deze dag geef ik me zelf aan
U,
En ik zing met heel mijn hart
Ik hou van U
Op elk moment van mijn leven,
Bij dag en bij nacht,
Wil ik Uw woorden lezen,
En dragen in mijn hart.
In de stormen van mijn leven,
In de regen in de kou,
Wil ik schuilen in Uw vrede,
Wil ik rusten in Uw trouw.
(refrein 2x)
Adonai
Heer van de eeuwigheid
Laat ons uw glorie zien.
Heer over hemel en aard,
God van Israël.
Kom in uw wijsheid en macht,
Vol van uw glorie en kracht.
Hoor naar de roep van ons hart,
Toon uw heerlijkheid.
En ieder zal U zien
Die komt in majesteit.
(refrein)
Adonai, Adonai,
Dan buigt elke knie
Voor de hoogste Heer.
Adonai, Adonai,
Dan juicht elke tong:
U alleen bent Heer!
Adonai
Zie Jeruzalem wacht,
Heft haar lofzang omhoog,
Alle poorten zien uit
Naar de dag dat U komt.
(bridge)
U bent Heer over al wat leeft,
U bent heer over al wat leeft
(refrein)

