
 BIJLAGEN
 1 - lied: hef uw handen op naar Hem

 2 - songtekst: 'you say' van lauren daigle

 3 - songtekst: 'nooit naar nergens' van yevgueni

 4 - lied: voici dieu qui vient a mon secours

 5 - lied: jesus christ, you are my life

 6 - lied: dag van vreugde

 7 - songtekst: 'dans la joie' van Glorious

 8 - afbeelding; paulus valt

 9 - afbeelding: paulus staat op

MET VALLEN EN OPSTAAN
WERKVORMEN gebedsmomentgebedsmoment



 BIJLAGE 1 - lied: hef uw handen op naar hem



 BIJLAGE 2 - songtekst 'you say' van lauren daigle

You Say (I Believe)

[VERSE 1]
I keep fighting voices in my mind that say I’m not 
enough
Every single lie that tells me I will never measure up
Am I more than just the song of every high and every 
low
Remind me once again just who I am because I need 
to know

[CHORUS]
You say I am loved, when I can’t feel a thing
You say I am strong, when I think I am weak
And You say I am held when I am falling short
And when I don’t belong, You say that I am Yours
I believe
Oh I believe

[VERSE 2]
The only thing that matters now is everything You 
think of me
Cause in You I find my worth, in You I find my identity

[CHORUS]
You say I am loved, when I can’t feel a thing
You say I am strong, when I think I am weak
And You say I am held when I am falling short
And when I don’t belong, You say that I am Yours
I believe
Oh I believe
What You say of me

[VERSE 3]
Taking all I have and now I'm laying it at Your feet
Cause You have every failure God and You’ll have 
every victory

[CHORUS]

You say I am loved, when I can’t feel a thing
You say I am strong, when I think I am weak
And You say I am held when I am falling short
And when I don’t belong, You say that I am Yours
I believe
Oh I believe
I believe what 
You say of meµ

U zegt dat (Ik geloof)

[VERS 1]
Ik blijf vechten tegen stemmen in mijn hoofd die 
zeggen dat ik niet genoeg ben
Elke leugen vertelt me dat ik nooit genoeg zal zijn
Ben ik meer dan alleen het lied van elke hoogte en 
elke laagte
Herinner me er nog eens aan wie ik ben, want ik 
moet het weten

[KOOR]
Je zegt dat ik geliefd ben, en toch voel ik niets.
Je zegt dat ik sterk ben, terwijl ik denk dat ik zwak 
ben.
En jij zegt dat ik word gedragen wanneer ik 
tekortschiet. En als ik er niet bij hoor, zeg je dat ik bij 
jou hoor.
Ik geloof, Oh ik geloof

[VERS 2]
Het enige wat er nu toe doet is alles wat jij van me 
denkt.
Want in jou Vind ik mijn waarde, in jou vind ik mijn 
identiteit

[KOOR]
Je zegt dat ik geliefd ben, en toch voel ik niets.
Je zegt dat ik sterk ben, terwijl ik denk dat ik zwak 
ben.
En jij zegt dat ik word gedragen wanneer ik 
tekortschiet.
En als ik er niet bij hoor, zeg je dat ik bij jou hoor.
Ik geloof, Oh ik geloof
Wat je van me zegt.

[VERS 3]
Ik neem alles wat ik heb en nu leg ik het neer aan je 
voeten.
Want jij hebt elke mislukking God en Jij zult elke 
overwinning hebben

[KOOR]
Je zegt dat ik geliefd ben, en toch voel ik niets.
Je zegt dat ik sterk ben, terwijl ik denk dat ik zwak 
ben.
En jij zegt dat ik word gedragen wanneer ik 
tekortschiet.
En als ik er niet bij hoor, zeg je dat ik bij jou hoor.
Ik geloof, oh ik geloof 
Wat je van me zegt. 



 BIJLAGE 3 - songtekst: 'nooit naar nergens' van Yevgueni

‘t Is trappen op je adem

't Is voedsel voor je ziel

't Is rechtstaan en weer doorgaan

Waar je gisteren nog viel

't Is schuiven langs het water

't Is reizen door de tijd

Ongestoord door later

Zelfgezochte eenzaamheid

Het is de berg tegen je benen

Het is je kop tegen je lijf

't Is doen zonder te denken

Je stopt, je huilt, je vloekt, je rust

En stampen, stampen

Nooit naar nergens, altijd vrij

Er glijdt gewoon een dag voorbij

De zon breekt door, de wind houdt je niet tegen

Nooit naar nergens, altijd vrij

Verleg de streep, verleng de reis

Maar altijd prijs, en altijd vlotte wegen

't Is vechten tegen jaren

't Is dertig jaar terug

't Is dromen met je ogen open

Midden in de vroege vlucht

Waar alles op zijn plaats valt

Je naam blinkt op het asfalt

Wachten tot er niemand kijkt

En handen in de lucht

Zweven naar beneden

Schuiven door de tijd

Niemand kan nog volgen

Het lijkt wat op gewichtloosheid



 BIJLAGE 4 - lied: 'voici dieu qui vient a mon secours'

Voici Dieu qui vient à mon secours



 BIJLAGE 5 - lied: jesus christ, you are my life



 BIJLAGE 6 - lied: dag van vreugde



 BIJLAGE 7 - songtekst: 'dans la joie' van glorious

Je suis dans la joie, une joie immense
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré
Je suis dans la joie, une joie immense
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré

Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon 
Seigneur
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout
péché
Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon 
Seigneur
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché

Je suis dans la joie, une joie immense
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré
Je suis dans la joie, une joie immense
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré

Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré
Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré

Je suis dans la joie, une joie immense
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré
Je suis dans la joie, une joie immense
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré

Je suis dans la joie, une joie immense
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré

Je suis dans la joie

Je suis dans la joie, une joie immense
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré

Ik ben uitbundig, uitbundig van vreugde
Ik ben in de vreugde van God, God heeft me bevrijd
Ik ben uitbundig, uitbundig van vreugde
Ik ben in de vreugde van God, God heeft me bevrijd

Ik zal met heel mijn hart zingen over de wonderen van 
Jezus, mijn Heer
Hij haalde me uit de duisternis, hij verloste me van alle 
zonde
Ik zal met heel mijn hart over de wonderen van Jezus 
zingen, mijn Heer
Hij haalde me uit de duisternis, hij verloste me van alle 
zonde

Ik ben uitbundig, uitbundig van vreugde
Ik ben in de vreugde van God, God heeft me bevrijd
Ik ben uitbundig, uitbundig van vreugde
Ik ben in de vreugde van God, God heeft me bevrijd

Omdat mijn God trouw is, verlaat Hij me nooit
Ik heb niets meer te vrezen want mijn God mij heeft 
bevrijd
Omdat mijn God trouw is, laat Hij me nooit in de steek
Ik heb niets meer te vrezen want mijn God heeft mij 
bevrijd

Ik ben uitbundig, uitbundig van vreugde
Ik ben in de vreugde van God, God heeft me bevrijd
Ik ben uitbundig, uitbundig van vreugde
Ik ben in de vreugde van God, God heeft me bevrijd

Ik ben uitbundig, uitbundig van vreugde
Ik ben in de vreugde van God, God heeft me bevrijd

Ik ben gelukkig

Ik ben uitbundig, uitbundig van vreugde
Ik ben in de vreugde van God, God heeft me bevrijd



 BIJLAGE 8 - paulus valt

Vallen



 BIJLAGE 9 - paulus staat op

opstaan


