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Enthousiasme
gezocht!

Laat ons met elkander
Laat ons met elkander,
laat ons met elkander,
zingen, prijzen, loven de Heer.
Laat ons dat tezamen doen,
zingen, prijzen, loven de Heer. (5x)(5x)

Vertel het aan de mensen
Vertel het aan de mensen
Wie liefde heeft - Jezus!
Vertel het aan de mensen
Wie vrede geeft - Jezus!
Vertel het aan de mensen
Dat Jezus leeft
Vertel het aan de mensen

Want iedereen moet weten
Wie liefde heeft - Jezus!
Want iedereen moet weten
Wie vrede geeft - Jezus!
Want iedereen moet weten
Dat Jezus leeft
Iedereen moet weten

Grijp toch de kansen
1 Grijp toch de kansen, door God u gegeven!
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen.
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven?
D’ arbeid der liefde, gedaan om u heen.

refrein:
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan;
maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus.
dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan.

2 Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen;
help hen, die vielen, breng troost in hun smart!
O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen;
wijs op de Heiland, die rust geeft voor ’t hart!
refrein:
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan;
maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus.
dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan.

3 Weet: al uw arbeid, uw lijden voor Jezus,
’t wordt door Hemzelve geschat naar zijn waard’.
En eens daarboven, daar vinden we weder
vruchten van ’t zaad, dat wij strooiden op aard.
refrein:
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan;
maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus.
dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan.

Wat God in deze tijd zoekt
Wat God in deze tijd zoekt,
dat is een kerk die strijdt,
die zich met ziel en lichaam
aan Christus heeft gewijd.
Die niet in eigen krachten
zich inspant tot het werk,
God zoekt in deze dagen
een kerk in Zijn kracht sterk.

Wat God in deze tijd zoekt,
dat is een kerk vol vuur,
die aan de Heiland trouw is,
die Hem dient ieder uur.
Die niet slechts met de lippen
Hem Heer en Meester noemt,
God zoekt in deze dagen
een kerk die in Hem roemt.

Wat God in deze tijd zoekt,
dat is een kerk, die blij
haar leven aan de Heer geeft,
omdat zij wil dat Hij,
Die het haar heeft gegeven,
Zijn Koninkrijk slechts bouwt.
God zoekt in deze dagen
een kerk die Hem vertrouwt.

Wat God in deze tijd zoekt,
dat is een kerk die vraagt:
“Wat wilt Gij dat ik doen zal?”
zodat de rest vervaagt.
Heer, neem ons, Uw gemeente.
Wij geven ons aan U,
Maak uit ons in deez’ dagen
een kerk, die strijdt voor U.

Laat o God ons aller leven
Laat, o God, ons aller leven
langs de weg van goedheid gaan.
Laat ons voor elkander leven,
voor een ieder openstaan:
Voor wie zorg en angsten dragen,
die getroffen zijn door pijn.
Daar, waar mensen liefde vragen,
laat ons daar aanwezig zijn.

Laat ons zijn waar wordt geleden,
waar men enkel droefheid ziet,
waar om uitkomst wordt gebeden,
waar het leven niets meer biedt.
Dan ontstaat een nieuwe aarde,
wereld vol behulpzaamheid;
krijgt ons mens-zijn rijker waarde,
zie, dan groeit een nieuwe tijd.

Jezus zegt dat Hij
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht
en Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’
jij in uw klein hoekje en ik in ’t mijn
Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet
of het helder licht geeft of ook bijna niet
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn
jij in uw klein hoekje en ik in ’t mijn

Jezus zegt ons ook dat ’t zo donker is
overal op aarde zond’ en droefenis
laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn
jij in uw klein hoekje en ik in ’t mijn

Longing for light
1 Longing for light, we wait in darkness.
Longing for truth, we turn to you.
Make us your own, your holy people,
light for the world to see.
Refrein:
Christ, be our light!
Shine in our hearts.
Shine through the darkness.
Christ, be our light!
Shine in your church gathered today

2 Longing for peace, our world is troubled.
Longing for hope, many despair.
Your word alone has pow'r to save us.
Make us your living voice
Refrein:
Christ, be our light!
Shine in our hearts.
Shine through the darkness.
Christ, be our light!
Shine in your church gathered today
3 Longing for food, many are hungry.
Longing for water, many still thirst.
Make us your bread, broken for others,
shared until all are fed. (refrein)

4 Longing for shelter, many are homeless.
Longing for warmth, many are cold.
Make us your building, sheltering others,
walls made of living stone.
Refrein:
Christ, be our light!
Shine in our hearts.
Shine through the darkness.
Christ, be our light!
Shine in your church gathered today
5 Many the gifts, many the people,
many the hearts that yearn to belong.
Let us be servants to one another,
making your kingdom come. (refrein)

Heer wat een voorrecht
Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.
Refrein:
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

Refrein:
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Ga nu heen in vrede
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Aan uw dagelijks leven,
uw gezin, uw werk,
wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden,
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Komt u, kom jij ook nog gezellig
een bakkie drinken?

