Przyjdź, teraz jest czas, by
wielbić,
Przyjdź, teraz jest czas, by serce
dać.
Przyjdź do Niego, jaki jesteś,
Przyjdź, przed swoim Bogiem
teraz stań, przyjdź. /2x
REF;
Każdy język wyzna, żeś Ty
Bogiem jest,
Kolano każde zegnie się
Lecz największe skarby czekają
na tych,
Którzy dziś wybiorą Cię.

Wszystko co czynimy, wszystko
co śpiewamy,
Przyjmij w darze dobry Boże
nasz.

By naszym życiem być.
Jak braciom służyć, naucz,
Jak miłością, prawdą żyć.

nas nie zatrzyma!
Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż
jest przeciwko nam? /x2
Któż jest przeciwko nam?

Wodę zamieniłeś w wino
4. Karmisz mnie codziennie Swoi Ślepi przy Tobie znów widzą, któż Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg
jest jak Ty? Tylko Ty?
ciałem
jest silny
Blaskiem rozświetlasz ciemności Boże nikt inny nie równa się z
Poisz mnie przedziwnie swoja
Człowiek powstaje z marności,
krwią
Tobą.
Uczysz mnie codziennie mądrości, któż jest jak Ty? Tylko Ty?
Nasz Bóg uzdrawia, jest
Swoim słowem
wszechmogący.
Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg
Żebym wreszcie poznał miłość
Nasz Bóg, Nasz Bóg. /2x
jest
silny
Twą.
Jeśli nasz Bóg....
Boże nikt inny nie równa się z
Ref.: Panie, pragnienia ludzkich Tobą.
Pan jest mocą swojego ludu
serc,
Nasz Bóg uzdrawia, jest
1. Wszystkie moje troski i
Pan jest mocą swojego ludu
Ty
zaspokoisz
sam.
wszechmogący.
kłopoty
Pieśnią moją jest Pan.
W Twoje ręce składam, Panie mój. Przyjdź, Chlebie Żywy, Zbawco Nasz Bóg, Nasz Bóg.
Moja tarcza i moja moc
Bardzo cieszę się, że właśnie nas nasz,
On jest mym Bogiem
Pszeniczny Darze, przyjdź!
Blaskiem rozświetlasz ciemności. Nie jestem sam
wybrałeś,
Człowiek powstaje z marności,
Byśmy idąc nieśli imię Twe.
W Nim moja siła
1. Jak pasterz woła owce swe,
któż jest jak Ty? Tylko Ty?
Nie jestem sam.
I znają jego głos,
2. Zawsze chciałem zostać
O wychwalajcie Go wszystkie
Tak wzywasz nas, rodzinę swą, Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg
apostołem,
narody
jest silny
było to pragnieniem w sercu mym. Za Tobą chcemy iść.
O wychwalajcie Go wszystkie
Boże nikt inny nie równa się z
Gdy pozwolisz, to będziemy
narody
2. Z radością więc śpiewamy Ci Tobą.
głosić Ewangelię,
I wysławiajcie Go wszystkie ludy
Ten dziękczynienia hymn.
Nasz Bóg uzdrawia, jest
aby imię Twe znał cały świat.
Jego łaskawość nad nami potężna jest
Godnymi czynisz dzisiaj nas
wszechmogący.
A jego wierność trwa na wieki.
Niebieski dzielić Chleb.
Nasz Bóg, Nasz Bóg./2x
3. Przyjmij dzisiaj Panie nasze
O Alleluja, Alleluja!
dary,
3. Ty, Panie, dajesz Siebie nam, Jeśli nasz Bóg jest przy nas już nic
Pobłogosław wino to i krew.

