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PU TEN BOER 2014 

“VIER HET LEVEN” 
!
!
!

PRAISE United



!
Beste zanger(es), 	
Wat zijn we (weer) blij met jouw deelname aan Praise United. Welkom! En voor velen van 
jullie ‚welkom terug’. Terwijl ik dit schrijf gaan we allemaal over verschillende wegen en 
doen we ons ‘eigen ding’.  Sommigen gaan onbezorgd en blij over de pieken en anderen 
worden vandaag in beslag genomen door zorgen misschien. Wat jouw persoonlijke 
ervaring van dit moment ook is, ik geloof dat God op jouw leven neerkijkt en dat Hij met je 
begaan is. Straks komen onze verhalen en levens eventjes bij elkaar als we een maand 
samen optrekken voor PRAISE UNITED PASEN.
!
De komende weken zullen wij met elkaar toewerken naar een groot evenement dat 
onvergetelijk zal zijn. Een concert waarin we samen een geweldig indrukwekkend koor 
vormen en onze stemmen bij elkaar brengen om te zingen over God en ons leven met 
Hem. Over ons zoeken, ons vinden, onze vragen en de antwoorden die we soms kregen. 
Over zekerheden die groter zijn dan alle vraagtekens die openstaan. Eigenlijk willen we 
vooral een groot feest vieren rondom Het Leven! 
!
Henk en ik zijn sinds begin 2010 bezig met Praise United en inmiddels hebben we al 
verschillende PU-koren mogen begeleiden. Wat was het steeds weer een genot om in een 
korte tijd een groep te vormen en een concert te brengen met elkaar! Elke keer is anders. 
Het verveelt ons nooit. Meerstemmig zingen van heel verschillende nummers is prachtig. 
Eenheid beleven in ons geloof is mooi en inspirerend. Elkaars geloof opbouwen en 
iedereen een warm en positief plekje bieden deze maand is heel waardevol.  
 
We hopen op een hele open en gezellige tijd. We hopen dat jij je thuis zult voelen in dit 
grote koor en dat God zelf ons zal inspireren en Zijn aanwezigheid merkbaar zal zijn! 

Waar wij met elkaar zingen over en voor de Here Jezus Christus gebeuren altijd mooie 
dingen!  We zien uit naar de eerste repetitie en alle wat daarna komen gaat.  
Tot donderdag 27 maart!

!
!
Martin Brand  
& Henk Doest  
www.martinbrand.nu 
www.henkdoest.org 
!

!



Thema van het concert	
Ons thema dit concert is ‘Vier het Leven’. We willen met elkaar en ons publiek een groot 
feest gaan geven ter ere van de opstanding van de Here Jezus en wat dat ook voor ons 
leven betekenen mag. De dood is overwonnen, lijden heeft niet het laatste woord, De 
morgen zal aanbreken. Soms zien we er al iets van, midden in de situaties van vandaag. 
!
Iemand heeft eens gezegd: “Geloven is vandaag dansen op de muziek van morgen.” Dat 
vind ik een prachtige uitspraak. En dat is ook precies wat we gaan doen met elkaar! 
!
Hieronder volgen de eerste teksten van nummers die we willen instuderen de komende 
weken. Er komen ook later in het proces nog liedjes bij wellicht. We laten ons ook graag 
inspireren door jullie en wat er de komende weken zal ontstaan. Klik op de link voor een 
YOUTUBE voorbeeld. Van elke repetitie worden opnames beschikbaar gemaakt zodat je 
je eigen partij kunt oefenen thuis! 


 

Hij leeft voor eeuwig, amen (opw. 690) 	
luistervoorbeeld: http://www.youtube.com/watch?v=azR2Um_8FME

 
(v)

Zing het overal

een lied van overwinning.

De God van onze redding

kocht ons vrij!
!
(m)

Dood waar is je macht?

Nu is de vloek verbroken,

het lege graf staat open.

Kom en zie!
!
Jezus leeft Hij leeft, Hij leeft, halleluja! 
bes

F   

D 
 
Hij leeft, eer en glorie aan het Lam.

bes                     C# C C     BES--
!
Hij leeft, Hij leeft, Hij leeft, halleluja!

Hij leeft voor eeuwig, amen.
!
Ik zing met heel mijn hart:

de Zoon van God almachtig,

zo heilig en zo krachtig redde mij.
!
Nu dreigt de dood niet meer,

omdat Hij mij bevrijdde.

Niets kan mij nu nog scheiden

van mijn Heer.




!
Ik leef, ik leef, ik leef, halleluja! 
Ik leef, eer en glorie aan het Lam.

Ik leef, ik leef, ik leef, halleluja!

Ik leef voor eeuwig, amen.

(2x)
!!
Waardig is het Lam

waardig onze eer.

Waardig is de Zoon

die de dood verslagen heeft.

Kom en roep het luid

dans en zing het uit.

Waardig is de hoogste Koning.

(6x)
!
Hij leeft, Hij leeft. Hij leeft, halleluja!

C

G

E
!
Hij leeft, eer en glorie aan het Lam.

Hij leeft, Hij leeft, Hij leeft, halleluja!

Hij leeft voor eeuwig, amen.

(2x)
!
Hij leeft voor eeuwig, amen.

Hij leeft voor eeuwig, amen. 
!!!
Overgave (total Praise)  
Luistervoorbeeld: http://www.youtube.com/watch?v=xCsJyzm83W0&feature=fvst  
Heer, ‘k richt mijn blik, omhoog naar de Bergen,

As         bes    c     c#    es    f        f#    f  f es  

F             f       as   as     c     c#   c#-c  c#   bes
!
Wetend mijn hulp, komt steeds weer van U

Bes   b    d     es     f        f#   f      c#  c

F#   f#     bes bes    #c   c#-c c    bes  as            !
U geeft mij vrede,

As   a     as   as  f#

F     f     es     es c#
!
In tijden      van storm…. 
bes  bes as  bes  a 
d      g      f      g    f# 
 
U bent de bron van mijn kracht!




C# c#   c# c#    bes  as   bes 
as as  as  as    f#     f       f#
!
U bent de kracht diep in mij!

C# c#    c#  c#     bes  as a

As  as  as   as      f#    f   f# 
 
Ik geef mij over en aanbid Uw naam

C# b      as  as f# f es c#    c     as 
as  f#     f    es c# b a as-g  as-f#  f !
 
AMEN… 
Ah Ah Amen Ah Ah Ah Amen 
c# c#------      c# es f f#  f f# as f# f   f  f# as a as a b a as     c# c#------       
f  f# as a as a b a as        c# c#------      c# es f f#  f f# as f# f   f  f# as a as a b a as      
c# es f f#   f f#  as f#   f     f  f# as a as a b a as     c# c#------  c# es f f#  f f# as f# f !
AMEN… 
Ah Ah Amen Ah Ah Ah Amen 
 
AMEN… 
Ah Ah Amen Ah Ah Ah Amen
!
 
Blijf mij nabij 
Luistervoorbeeld:http://www.youtube.com/watch?v=MaachS1l5eQ

 
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt,

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.

Andere helpers, Heer, ontvallen mij.

Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.
!
U heb ik nodig, Uw genade is

mijn enig licht in nacht en duisternis.

Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?

In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.
!
Blijf dicht bij mij

Heel dicht bij mij

Blijf mij nabij

O Jezus.
!
Houd, Heer, Uw kruis hoog voor mijn brekend oog,

d           d     b    a        f#      g     f#    f#  e        d

a          a       g   f#       d        d    d     c#  b      a
!
 
licht in het duister, wijs de weg omhoog.

d      e   f#   a-g f#   e     c#  d    e    e

a     b    d   d---ed   b     as a     b    c#




!
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij,

d       d   c#       b      f#  f#   e       e     es   b

a       a   g        f#     d     d   b        b   a    as 
!
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

b   d      e   d  c#   b        e       d    d-c#-a

g   a     b    a   g    f#       b      a     a-g    f#
!
Blijf dicht bij mij

b 
g       g    e-f# f#

d-----------------
!
Heel dicht bij mij

b 
a        g    e-f#  f#

d-----------    e  d
!
Blijf mij nabij

b 
g      g   f# d

d      d   c# a

 
O Jezus.

g 
e   d---c# a

b   a---g   f#

 !
Opstandingsmedley  
U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, nu en immermeer 
 
Uit een blinkend stromen, daalde d’engel af 
Heeft de steen genomen, van ’t verwonnen graf

  
U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, nu en immermeer !
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft

DIe mij heeft genezen, die mij Vrede geeft 
In Zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot

Niets heb ik te vrezen, in leven en dood 
 
U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, nu en immermeer 
 
Christus onze Heer verrees, Halleluja

Heil’ge dag na angst en vrees, Halleluja

Die verhoogd werd aan het kruis, Halleluja




Bracht ons in Gods vrijheid thuis, Halleluja
!
Prijst nu Christus in ons lied, Halleluja

DIe in heerlijkheid gebied, Halleluja

Die aanvaarde kruis en graf, Halleluja

Dat Hij zondaars leven gaf, Halleluja

 
Ik weet Hij heeft mij gered, mij in de vrijheid gezet – ik geloof, ja ik geloof! 
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld, heeft mij met liefde vervuld, Ik geloof, ja ik geloof 
Hef een banier op, mijn Heer stond op uit het graf

 
Mijn Verlosser Leeft, Mijn verlosser Leeft, 

 
U draagt mijn lasten en richt mij op 
Om dansend op de berg te zien hoe U weer komen zal

Mijn verlosser leeft! 
!!!
)ezus leven van mijn leven	

Jezus, leven van mijn leven  
Jezus dood van mijne dood 
Die voor mij U hebt gegeven,  
in de bangste zielennood 
Opdat ik niet hoop’loos sterve 
maar Uw heerlijkheid zou erven.


duizend, duizendmaal, o Heer 
zij U daarvoor dank en eer! 
 
Dank, mijn Heiland, voor Uw lijden 
voor Uw bitt’re, bange nood 
voor Uw heilig, biddend strijden, 
voor Uw trouw tot in de dood 
voor de wonden, U geslagen 
voor het kruis, door U gedragen


duizend, duizendmaal, o Heer 
zij U daarvoor dank en eer! !
 
 !
!
!
!



I am saved 
luistervoorbeeld: http://www.youtube.com/watch?v=fGk4TtbQzKU	  
 
You have pardoned my transgressions, 
You have sanctified my soul. 
You have honored my confession, 
by Your blood Lord, I've been made whole. 
 
Lord, You prosper and protect me, 
and Your blessings ever flow. 
You have filled me with Your glory, 
You've made me white as snow 
 
I am saved by Your mercy, 
e  g    g        g    f       e  d  c 
e  e   d         d   d      c   a  g  (*als te laag is op c blijven hangen) 
c  c    b        b    a      g  f  e 

 
I've been transformed by Your love. 
E      g        a        a          a       g    g  
c      e        f         f          f        d    f-e-d-e 
c      c         c        c          c       b   d-c-b-c       
 
You're my glory 

g          c    b  a g 
e          a    g     d 
c          e     d c b

and the Lifter of my head, 
a        b    c   c   c   g    a  
e        g     g g    g  e    f 
c         d    e  e   e  c    c 
 
Strong Deliverer,  
d           c   b  a  g 
a           a   g   e d   
f            e   d   c b         
 
You'll fight my battles in my stead; 
g        a       b     c     c     c    g     a 
d        g       g     g    g    g     e     f 
b        c       d     e    e   e     c     c 

You will preserve me  by Your mercy, 
d      c     a      g c   c       c    b    b  c   c      
a      g      f     e   g g-as  as  as   as a   a-as   
f      e      d     c   e e-d    f    e     d   e  e-f

!
!
!



hallelujah, I am saved. 
C    c  c  c    b  b  c 
g    g   a a   g   g  g 
e    e   e e   d   d  f-e-d-e

 
Bridge: 
Through Your blood Lord, I am forgiven,  
and by Your grace, I've been set free. 
 
(modulatie naar as) (pas op woord SAVED doorzetten) 
I am saved  by Your  mercy, 
e  g   as        as    f#      f   es  c# 
e  e   es        es  es      c#  bes as  
c  c    c#-c    c   bes     as   f#   f      

 
I've been transformed by Your love. 
You're my glory  
and the Lifter of my head, 
Strong Deliverer,  
You'll fight my battles in my stead; 
You will preserve me by Your mercy...  (mercy langer rekken – sus 4) (op tel 4) 
 
Hallelujah, hallelujah, 
c#                 C# 
as                 as 
f                    f  

 
hallelujah, hallelujah. 
C#                C# 
bes               a 
f#                 f#


Dorst naar U (medley)  
 
't Hijgend hert, der jacht ontkomen,  
Schreeuwt niet sterker naar 't genot  
Van de frisse waterstromen,  
Dan mijn ziel verlangt naar God.!
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER';  
God des levens, ach, wanneer Zal ik naadren voor Uw ogen,  
In Uw huis Uw Naam verhogen?!
 
O mijn ziel, wat buigt g' u neder?  
Waartoe zijt g' in mij ontrust?  
Voed het oud vertrouwen weder;  
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;  
Want Gods goedheid zal uw druk  
Eens verwisslen in geluk.!
Hoop op God, sla 't oog naar boven;  
Want ik zal Zijn Naam nog loven.!



!
Heer ik dorst, dorst naar U!
Heer ik dorst naar U (herhalen zolang dirigent aangeeft)!
 
Als een hert dat verlangt naar water,  
zo verlangt mijn ziel naar U.  
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.!
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.  
Aan U alleen geef ik mij geheel.  
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.!!
(instrumentaal)!!
Healing Rain is falling down  
Healing Rain is falling down  
I’m not afraid, I’m not afraid!!
 
Ja de HEER' zal uitkomst geven,  
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.  
'k Zal in dit vertrouwen leven,  
En dat melden in mijn lied;!
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht  
Zingen, daar ik Hem verwacht;  
En mijn hart, wat mij moog' treffen,  
Tot den God mijns levens heffen  !!
Mooie Praatjes 
Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=vIhK4HENtKs	  
Je hoort de mooie praatjes, van leven en van hoop

Toch bekruipt je het gevoel misschien, dat ik je lucht verkoop

Wat weet ik van de pijn en strijd, die op jouw leven drukt?

Wat weet ik van het rotgevoel, dat alles steeds mislukt?

 

Zoveel woorden over Jezus, echt met jou begaan

Toch blijft in jouw gedachten: “Wat heb ik hier straks aan.

Als ik terugmoet naar mijn leven, waar alles op me wacht,

wat heb ik dan aan liedjes, hoe eerlijk ook gebracht?”

 

Wie zal me helpen – vandaag?

Wie zal me dragen – vandaag?

Wie zal het stelpen, het bloeden van mijn hart?

Komt God mij te hulp als ik vraag?

Ik kan dat niet geloven, al wilde ik geloven…….

Vandaag

 

Ik herken de onmacht die ik in je ogen las

De stormen in mijn leven vormden mij tot wat ik was

Ik heb geleefd en ik ben soms beschadigd en gekwetst

Onzekerheid en ontrouw zijn ook voor mij bekend.

 




Als ik zie hoe nu mijn leven is, na hoe het is geweest.

Kan ik alleen maar zeggen dat Jezus echt geneest.

Ik mocht opnieuw beginnen, maar nu niet meer alleen

En wat ik nu ook meemaak, Hij sleept me er doorheen

 

Hij zal me helpen – vandaag

Hij zal me dragen – vandaag

Hij kon het stelpen, het bloeden van mijn hart

Hij komt te hulp voor ik vraag

Ik leer dat geloven, Hij leert mij geloven…..

Vandaag  
 

SOLO

 

Hij wil je helpen – vandaag

Hij wil je dragen – vandaag

Hij kan het stelpen, het bloeden van je hart

Ik wens je zo toe dat vandaag

Jij zult durven hopen

Op leven dat Hij geeft

En ik in je ogen lees,

Dat God je hart….. 
Geneest…
!
 !!!
He’s alive! 
http://www.youtube.com/watch?v=oYoZY9AEras  
The gates and doors were barred

And all the windows fastened down

I spent the night in sleeplessness

And rose at every sound

Half in hopeless sorrow

And half in fear the day

Would find the soldiers breakin' through

To drag us all away
!
And just before the sunrise

I heard something at the wall

The gate began to rattle

And a voice began to call

I hurried to the window

Looked down into the street

Expecting swords and torches

And the sound of soldiers' feet
!!!!



But there was no one there but Mary

So I went down to let her in

John stood there beside me

As she told me where she'd been

She said they might have moved Him in the night

And none of us knows where

The stone's been rolled away

And now His body isn't there
!
We both ran toward the garden

Then John ran on ahead

We found the stone and empty tomb

Just the way that Mary said

But the winding sheet they wrapped Him in

Was just an empty shell

And how or where they'd taken Him

Was more than I could tell
!
Oh something strange had happened there

Just what I did not know

John believed a miracle

But I just turned to go

Circumstance and speculation

Couldn't lift me very high

'Cause I'd seen them crucify him

Then I saw him die
!
Back inside the house again

The guilt and anguish came

Everything I'd promised Him

Just added to my shame

When at last it came to choices

I denied I knew His name

And even if He was alive

It wouldn't be the same
!
But suddenly the air was filled

With a strange and sweet perfume

Light that came from everywhere

Drove the shadows from the room

And Jesus stood before me

With his arms held open wide

And I fell down on my knees

And I just clung to Him and cried
!
Then He raised me to my feet

And as I looked into His eyes

The love was shining out from Him

Like sunlight from the skies

Guilt in my confusion

Dissappeared in sweet release

And every fear I'd ever had




Just melted into peace
!
He's alive yes He's alive

Yes He's alive and I'm forgiven

Heaven's gates are open wide

He's alive yes He's alive

Oh He's alive and I'm forgiven

Heaven's gates are open wide

He's alive yes He's alive

Hallelujah He's alive

He's alive and I'm forgiven

Heaven's gates are open wide

He's alive He's alive He's alive

I believe it He's alive
!
 

Votum en Groet (Sela)  
Luistervoorbeeld: http://www.youtube.com/watch?v=hA8D67rynnk	


Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer,  
Hij die alles maakte laat niet los wat hij begon  
Genade en vrede van God de vader 
Door Jezus zijn zoon immanuel 
Hij woont met zijn geest in ons. 
Halleluja, halleluja amen  
Halleluja, halleluja amen


 
Happy Song	

http://www.youtube.com/watch?v=I8jRwXWk7fA	


Oh I could sing unending songs 
Of how you saved my soul 
Well I could dance a thousand miles Because of your great love.


My heart is bursting Lord 
To tell of all you've done 
Of how you changed my life And wiped away the past 
I wanna shout it out 
From every roof top sing 
For now I know that God 
Is for me not against me


Everybody's singing now Cos we're so happy  
Everybody's dancing now Cos we're so happy  
 
 



If only we could see your face 
And see you smiling over us 
And unseen angels celebrate  
For joy is in this place!


 
Holy Spirit have Your Way (Leeland)	

http://www.youtube.com/watch?v=IR156yJZFUY	

!
Long after the tears fall I'm still your child 
I put down my defenses and lay down my pride  
Love and forgiveness flow in deep and wide 
So I run to you and surrender all!


As I lay down my life 
And pick up my cross 
What a joy it is to give my life away to you  
All that I need, 
All that I seek 
Is You here with me 
Holy Spirit have Your way in me!


In times of trouble, though trials may come  
The rock of ages is standing strong 
I'm fighting battles, but the war is won 
So I'll run to you and surrender all


As I lay down my life 
And pick up my cross 
What a joy it is to give my life away to you  
All that I need, 
All that I seek 
Is You here with me 
Holy Spirit have Your way in me!


More of You and less of me, God  
More of You and less of me, God  
More of You and less of me, God  
More of You overflowing


As I lay down my life 
And pick up my cross 
What a joy it is to give my life away to you  
All that I need, 
All that I seek 
Is You here with me 
Holy Spirit have Your way in me! 
Holy Spirit have Your way in me!
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Geest van Hierboven	

Geest van hierboven, leer ons geloven,  
hopen, liefhebben door uw kracht!  
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht!


Wij mogen zingen van grote dingen,  
als wij ontvangen al ons verlangen,  
met Christus opgestaan. Halleluja!  
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,  
als wij herboren Hem toebehoren,  
die ons is voorgegaan. Halleluja!


Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,  
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
 
Gij hebt de zege voor ons verkregen,  
Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze Koning zijn.  
Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!


Ga naar de volken	

http://www.youtube.com/watch?v=5Ei-K0MYLnk	


(alleen de koortekst)


Ga naar de volken 
Open je hart Geef, Ga, Leef, Daar 
Totdat ik wederkom, ga


Hij overwon, is opgestaan en 
Hij draagt ons op - Ja ik ga!


Ga naar de volken 
Open je hart 
Geef, Ga, Leef, Daar 
Totdat ik wederkom, Totdat ik wederkom, Ga


Er zullen de komende weken nog liedjes bij komen.


