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1. Heer’, wij zijn bijeengekomen
Heer’, wij zijn bijeengekomen,
mensen, overal vandaan;
had Gij ons niet meegenomen,
niemand was hierheen gegaan,
want wij schromen hier te komen,
volop in het licht te staan.
Laat Uw liefde ons bestralen,
laat het licht zijn om ons heen;
Gij vergeeft wel duizend malen
onze zonden, één voor één.
Als wij falen, weer verdwalen
schijnt Uw licht, Uw licht alleen!
2. Zingt een nieuw lied voor God de Heere
Zingt een nieuw lied voor God de Heere
en weest van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus' kerk.
Kinderen van éénzelfde Vader,
komt nu tesaam van Zuid en Noord.
Van Oost en West treden wij nader
tot dit welaangename oord.
Kracht van de jeugd, breng nu verheugd
de stenen bij elkaar.
God helpt u wonderbaar.
De Heil'ge Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij en maak ons vrij
in dit Uw heiligdom.
Kom, Heere Jezus, kom!

3. U maakt ons één (2x)
U maakt ons één, U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één, U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
Wordt Uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van Uw gezin.
Wordt Uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van Uw gezin.
Kindermedley
4a) Jezus roept alle kleine kinderen
Jezus roept alle kleine kinderen. (3x)
Alle kleine kinderen mogen komen.
Eén kleine, twee kleine,
drie kleine kinderen…
4b) Kijk eens om je heen
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen.
Geef elkaar een hand, je bent niet alleen.
Want wij moeten samen delen,
samen zingen, samen spelen.
Ook al zijn wij nog maar klein:
samen spelen is pas fijn!
4c) Dit is de dag (2x)
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer' ons geeft,
die de Heer’ ons geeft.
Wees daarom blij, wees daarom blij
en zingt verheugd en zingt verheugd.
Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Wees daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer’ ons geeft.

5. U roept ons samen als kerk van de Heer’
U roept ons samen als kerk van de Heer’,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
Refrein:
Breng ons samen, één in Uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen Uw kerk en van Christus te zijn.
(Refrein)
Wij belijden één geloof en één Heer’;
zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer.
Heer’, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
(Refrein)
6. Eén naam is onze hope
Een naam is onze hope,
een grond heeft Christus' Kerk,
zij rust in ene dope,
en is Zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.
Hij was 't, die door Zijn sterven
aan haar het leven gaf.

Vergaard uit alle streken
in heel de wereld een,
werd dit haar zalig teken,
dat allen is gemeen.
Een bede vouwt de handen,
een zegen breekt het brood,
een vuurbaak staat te branden
in 't duister van de dood.
7. Ga met God en Hij zal met je zijn
Allen:
Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Heren:
Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn
Dames en kinderen:
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in Zijn liefde je bewaren,
In de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Allen:
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.

