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*********************************************************************************************************
Alle Glorie
Er is maar een God die zijn troon
verliet
die uit liefde voor zijn schepping stierf
Hij is de eerste en de laatste

Voor wie buigt heel de hemel zich
neer?
Voor wie weerklinkt de eeuwige eer?
Uw kerk zingt: Jezus, U verdient alle
glorie!

Er is maar een mens die zonder
zonde was
die door te sterven ons het leven gaf
Hij is de eerste en de laatste

Er is maar een naam die eeuwig
redding biedt
die wij voor altijd verhogen in ons lied
de naam van Jezus, niemand anders

Hij heeft de sleutels van de dood
van de vijand afgenomen
en Hij leeft voor eeuwig

Jezus, U verdient
Jezus, U verdient
U alleen verdient alle glorie

Wie heeft de overwinning behaald?
Wie heeft voor onze vrijheid betaald?
Uw kerk zingt: Jezus U verdient alle
glorie!

U heeft de overwinning behaald
U heeft voor onze vrijheid betaald
Uw kerk zingt: Jezus U verdient alle
glorie!
Voor U buigt heel de hemel zich neer

Voor U weerklinkt de eeuwige eer
Uw kerk zingt: Jezus, U verdient alle
glorie!
Een Hemels vuur
Doe wat U altijd heeft gedaan:
toon Uw kracht
Vernieuw ons, vul ons, vuur ons aan,
deze dag
(PRECHORUS)
‘t Is noodzaak herstel ons zwakke land.
Een doorbraak,
van U verandert dat.
(CHORUS)
Een hemels vuur,
dwars door elke aardse muur.
Zet de wereld naar uw hand,

zoals in de hemel

En heeft lief wie zijn wil doet

Uw woorden brengen leven voort.
Spreek opnieuw
Tot al wat leeft ze heeft gehoord.
En wordt vernieuwd

God is Koning al je dagen
Hij regeert in eeuwigheid
Hoop op Hem, Hij zal je dragen
Tot het einde van de tijd

(PRECHORUS)
(CHORUS)

Your name
As morning dawns and evening fades
You inspire songs of praise
That rise from earth to touch Your
heart and glorify your name

(BRIDGE)
U hield ons staande.
Doe het opnieuw,
doe het opnieuw Heer.
U gaf genade.
Geef het opnieuw,
geef het opnieuw Heer.
(CHORUS)
Zing Zijn lied opnieuw
Zijn genade een wonder, zijn glorie zo
groot.
De kracht van zijn redding
trok mij weg van de dood.
Deze hoop is een houvast
en zijn troon houdt eeuwig stand.
Die hoop wordt nooit beschaamd.
Refrein:
O mijn ziel, zing tot de God van de
eeuwen,
zing tot de Heer van de schepping,
zing zijn lied opnieuw.
O mijn ziel, zing nu je lied naar de
hemel,
juich als het engelenleger,
zing zijn lied opnieuw.
Jezus redde mijn leven, en
veranderde mij.
Overwonnen door liefde
ben ik nu van zonden vrij.
Al mijn schuld is vergeven
en ik leef nu door zijn naam.
Mijn hoop wordt nooit beschaamd.
(Refrein)
Bridge 2x:
Bedenk opnieuw dat God ons nooit
alleen,
nooit alleen laat.
Bedenk opnieuw: zijn naam baant ons
de weg,
Hij baant de weg.
Van het kruis naar het graf,
Hij stond op en Hij regeert.
Prijs de Heer en zing zijn lied
opnieuw.
(Refrein 2x)
Zing zijn lied opnieuw. (4x)
Hoop op Hem
Ik wil zingen al mijn dagen
Zing mijn ziel zolang je leeft
Met de Heer mijn leven wagen
Die mij stem en adem geeft
Ziel, je bent geboren tot
Zingen voor de Heer je God
(chorus)
Hallelujah, hallelujah,
Hallelujah, hallelujah
Hij die hemel, zee en aarde
Zon en maan, de sterren schiep
Jakob’s God, die mij bewaarde
Toen ik Hem om zijn hulp riep
Hij geeft de verdrukte moed

(chorus)
Your name is a strong and mighty
tower
Your name is a shelter like no other
Your name, let the nations sing it
louder
'Cause nothing has the power to save
But your name
Jesus, in your name we pray
Come and fill our hearts today
Lord, give us strength to live for you
and glorify your name
(chorus)
Your name is a strong and mighty
tower
Your name is a shelter like no other
Your name, let the nations sing it
louder
Your name is a shelter like no other
Your name, let the nations sing it
louder
'Cause nothing has the power to save
but
Your name is a strong and mighty
tower
Your name is a shelter like no other
Your name, let the nations sing it
louder
'Cause nothing has the power to save
but your name
Your name, let the nations sing it
louder
'Cause nothing has the power to save
but your name
'Cause nothing has the power to save
but your name
Jezus Overwinnaar
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 en ieder bolwerk
valt neer
Naam boven alle namen, Hoogste
Heer
(Refrein)
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
(Refrein 2x)
Naam boven alle namen (10x)
(Refrein 2x)
U bent Jezus Overwinnaar
U bent Jezus Overwinnaar
Aan Uw voeten Heer
Aan uw voeten Heer, is de hoogste
plaats
Daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer,
Daarom buig ik mij voor U.
Ja ik verkies nu om bij U te zijn,
En om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te
zijn,
Kom ik nu tot U, o Heer.
Aan uw voeten Heer.
Mijn hart verlangt ernaar om samen te
zijn,
Hier in een plaats van aanbidding,
In Geest en waarheid samen één te
zijn,
In aanbidding voor U.
Aan uw voeten Heer.
Zoals een vader die zijn kind omarmt,
Ja zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en
beschermt.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
U bent heilig
U bent 'Ik ben'op de troon,
Uw naam is heilig.
U bent de Christus, Gods zoon,
Uw naam is heilig
U bent de redder die kwam,
Uw naam is heilig.
U bent vlekkeloos Lam,
Uw naam is heilig
In Uw naam worden zondaars weer
rein,
Is vertroosting in pijn,
In Uw grote naam.
In Uw naam ligt een veilig bestaan
En kracht om door te gaan
Heer Uw grote naam.
U bent 'Ik ben'op de troon...
U bent de redder die kwam...

