Liederen voor de zondagse samenkomst van 22 maart 2020, Chr Gemeente de Rots
832 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, 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.
Naam boven alle namen…
780 Verwachten
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.
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.
(Bridge)

Mijn ziel verlangt naar de Heer.
Mijn ziel verlangt naar de Heer,
Meer dan wachters uitzien naar de morgen.
Ik zie uit naar de Heer…
474 Niemand is als U
Niemand is als U,
Niemand die mijn hart vervult zoals U;
Ook al zoek ik heel mijn leven lang door,
Er is niemand zoals U.
Uw liefde stroomt als een brede rivier,
Genezing komt door uw hand.
Angstige kinderen schuilen bij U,
Niemand is als U.
Niemand is als U,
Niemand die mijn hart vervult zoals U;
Ook al zoek ik heel mijn leven lang door,
Er is niemand zoals U,
Niemand zoals U.
615 Waardig is het Lam
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.
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.

