
Vi är här, samlade i Jesu namn
Vi är här, samlade i Jesu namn
Trygga i hans hand
Ger vi våran sång
Ger vi våra liv



Mer av Dig
Mer av dig
Jesus, mer av dig
Mitt hjärta längtar efter mer av dig

För min själ är svag
Till dig ropar jag
Mitt hjärta längtar efter mer av dig



Vilken vän vi har i Jesus
1. Vilken vän vi har i Jesus, 
trofast, kärleksfull och god!
När vi frestas, när vi prövas
vill han ge oss kraft och mod.
Ofta tyngs vi ner av oro
glömmer att vi har en vän
som har lovat vara med oss,
hjälpa om och om igen.



2. Har du sorger och bekymmer
Är du modlös, trött och svag
Jesus hjälper dig att bära 
dina bördor dag för dag.
Han som gråtit våra tårar 
Ser vår ångest och vår nöd. 
Den som sörjer vill han trösta
den som vacklar ger han stöd.



3. Är du bitter och besviken
Har ditt hjärta djupa sår,
säg till Jesus vad du känner
våga tro att han förstår.
Han som bar vår synd och plåga 
i sin egen kropp en gång
älskar oss och ger oss vila
tänder hopp och föder sång.



Waymaker
Waymaker
Promise Keeper
Light in the darkness
My God, that is who You are  

Even when I don't see it, You're working
Even when I can't feel it, You're working
You never stop, You never stop working
You never stop, You never stop working 



Pärleporten
1. Som en härlig gudomskälla,
rik och mäktig, djup och stor
är den kärlek, nåd och sanning
som i Jesus hjärta bor.

Han har öppnat pärleporten
så att jag kan komma in.
Genom blodet har han frälst mig
och bevarat mig som sin.



2. En gång som en jagad duva
som en sårad hjort jag var
men ett djupt förkrossat hjärta
Jesus ej förskjutit har

Han har öppnat pärleporten
så att jag kan komma in.
Genom blodet har han frälst mig
och bevarat mig som sin.



3. Under över alla under,
allt förlät han mig en gång.
Om hans underbara godhet
glad jag sjunger nu min sång.

Han har öppnat pärleporten
så att jag kan komma in.
Genom blodet har han frälst mig
och bevarat mig som sin.



4. När en gång i livets morgon
till den gyline port jag når,
då för Jesus stora kärlek
ock för mig den öppen står.

Han har öppnat pärleporten
så att jag kan komma in.
Genom blodet har han frälst mig
och bevarat mig som sin.



Dra mig nära Dig
Dra mig nära dig, låt mig aldrig gå
Jag lägger ner allt för dig
Du säger mig "Jag är din vän"

Du är mitt begär, Du och endast du
Ingen har en famn som du
Där jag kan vila tryggt just nu
Hjälp mig hitta fram, för mig hem igen



Du är mitt allt
Du är vad jag behöver
Du är mitt allt
Jag vill va nära dig



Namnet Jesus
Namnet Jesus, sköna namnet Jesus  
I det namnet Jesus, har jag liv i dag



1. Jag ska alltid prisa namnet Jesus  
I det namnet finns befrielse från synd  
Alla andra namn ska blekna 
men Hans namn ska alltid leva  
och det strålar klart av härlighet och ljus  
det är sången i min Faders hus

Namnet Jesus, sköna namnet Jesus  
I det namnet Jesus, har jag liv i dag



2. Snart ska porten öppnas till Guds himmel  
jag är hemma och jag ser Hans ansikte  
Det var Han som bar det namnet  
och Han gav det namnet skönhet  
när han vandrade bland oss i ödmjukhet  
och på Golgata vi såg Hans härlighet

Namnet Jesus, sköna namnet Jesus  
I det namnet Jesus, har jag liv i dag


