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Welkom door de ouderling van dienst
Lied Nieuw liedboek 289 Heer, het licht van Uw liefde schittert
Bemoediging en groet
Lied Opw. 573

We zijn hier bij elkaar

1 We zijn hier bij elkaar
om de koning te ontmoeten
We zijn hier bij elkaar
om te eren onze heer
We zijn hier bij elkaar
Om te vieren dat hij goed is
en wij prijzen en aanbidden hem,
Jezus onze heer
2 Heer U bent welkom, welkom
U bent welkom grote koning
Wij heffen onze handen op
naar de God van alle eeuwen
Heer U bent welkom, welkom
U bent welkom zoon van God
wij richten heel ons hart op U
U bent welkom in ons midden

4 Heer U bent welkom, welkom
U bent welkom grote koning
Wij heffen onze handen op
naar de God van alle eeuwen
Heer U bent welkom, welkom
U bent welkom zoon van God
wij richten heel ons hart op U
U bent welkom in ons midden
U bent welkom in ons midden
U bent welkom in ons midden
U bent welkom in ons midden
U bent welkom in ons midden
U bent welkom in ons midden

3 We zijn hier bij elkaar
om de koning te ontmoeten
We zijn hier bij elkaar

Lied Opw. 464

om te eren onze heer
We zijn hier bij elkaar
Om te vieren dat hij goed is
en wij prijzen en aanbidden hem,
Jezus onze heer

Wees stil voor het aangezicht van God

1 Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
2 Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
3 Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Gebed om licht van de Heilige Geest
Lied Opw. 625
Bij U ben ik thuis,
bij U ben ik veilig.
In U is mijn huis,
in U ben ik heilig, in U.
Bij U vind ik troost,
bij U kan ik huilen.
In U vind ik rust,
in U kan ik schuilen, in U.
U neemt mij in uw armen
en droogt mijn tranen af.
Wat een liefde,
wat een liefde,
wat een liefde!
wat een liefde,
wat een liefde,

Wat een liefde

wat een liefde!
Bij U is het goed,
U geeft mij uw zegen.
In U is mijn hoop,
in U zijn mijn wegen, in U.
U hebt Uzelf
voor mij gegeven.
In U kan ik zijn,
in U kan ik leven, in U.
Ik hoef niets te verbergen,
want U wijst mij niet af.
En dat ik steeds
terug mag komen,
ook als ik ver ben afgedwaald.
En U mij altijd wilt vergeven
wanneer ik heb gefaald.
Dat is liefde,
dat is liefde,
dat is liefde!
U bent liefde,
U bent liefde,
U bent liefde!
U bent liefde, U bent liefde!

Lied Opw. 753

Symfonie

1 Nu ik bij U kom in Uw heiligdom,
in Uw tegenwoordigheid;
kniel ik voor U, Heer, in aanbidding neer,
met al mijn tranen en mijn strijd.
Ik geef wat ik heb,
houd niets apart,
open voor U mijn hart.
-RefreinAls een liefdeslied is hier mijn leven
een melodie van vreugde en pijn.

En ik bid U Heer, dat heel mijn leven,
een symfonie voor U mag zijn;
een symfonie voor U mag zijn.
2 Nu ik bij U kom in Uw heiligdom,
omgeven door Uw majesteit;
leg ik alles, Heer, in Uw handen neer,
in zwakheid en gebrokenheid.
Geef ik wat ik heb,
houd niets apart,
open voor U mijn hart.
Refrein
Ik geef wat ik heb,
houd niets apart,
open voor U mijn hart.
Refrein

Kinderen naar de kinderkerk
Lezing

Johannes 14: 22-29

Verkondiging
Lied Opw. 392

1 Mijn Jezus, ik hou van U,
ik noem U mijn Vriend.
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend.
De grote Verlosser,
mijn Redder bent U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

2 Mijn Jezus, ik hou van U,

Mijn Jezus, ik hou van U

want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing,
een wond in uw zij.
Voor mij de genade,
een doornenkroon voor U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.
3 Ik zal van U houden
in leven en dood.
En ik wil U prijzen,
zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven,
dan roep ik tot U:
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.
4 Als ik in uw glorie,
uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij voor U,
in uw heiligdom.
Gekroond met uw heerlijkheid,
zal 'k zingen voor U:
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu,
maar nooit zoveel als nu.

Lied Opw. 668

Heer, U bent goed

Heer, U bent goed en Uw liefde en trouw zijn voor eeuwig
Heer, U bent goed en Uw liefde en trouw zijn voor eeuwig
Door heel de wereld en in elke taal, door alle eeuwen heen klinkt overal:
(Refrein)
Wij prijzen U, Halleluja, Halleluja.
Wij prijzen U om wie U bent!
Wij prijzen U, Halleluja, Halleluja.
Wij prijzen U om wie U bent!
U bent goed!
Heer, U bent goed en Uw liefde en trouw zijn voor eeuwig
Heer, U bent goed en Uw liefde en trouw zijn voor eeuwig
Door heel de wereld en in elke taal, door alle eeuwen heen klinkt overal:

(Refrein)
Wij prijzen U, Halleluja, Halleluja.
Wij prijzen U om wie U bent!
Wij prijzen U, Halleluja, Halleluja.
Wij prijzen U om wie U bent!
U bent goed voor altijd, voor altijd bent U goed (4 keer)
Heer, U bent goed en Uw liefde en trouw zijn voor eeuwig (4 keer)
Door heel de wereld en in elke taal, door alle eeuwen heen klinkt overal:
(Refrein)
Wij prijzen U, Halleluja, Halleluja.
Wij prijzen U om wie U bent!
Wij prijzen U, Halleluja, Halleluja.
Wij prijzen U om wie U bent!
Om wie U bent, om wie U bent!
U bent goed!

Gebeden, dank- en voorbeden, Onze Vader
Collecte
Lied Opw. 626

Eindeloos, zo eindeloos

Eindeloos, zo eindeloos, uw Liefde is zo groot.
Het kruis sprak Uw genade uit voor mij.
't is nooit gezien en nooit gehoord,
door niemand echt beseft;
hoe prachtig en hoe liefdevol U bent!
Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.

Eindeloos, zo eindeloos, uw heerlijkheid verschijnt
en ieder kan Uw machtig werk nu zien.
De Grootsheid van Uw majesteit
maakt dat mijn hart weer zingt
hoe krachtig en hoe weergaloos U bent!
Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid. x2
Prachtige God, ik heb U lief.
U liet mij opnieuw Uw wonderen zien,
U liefde veroverde mij. x2
Want niets op de wereld is ooit zo mooi als U.
Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid. x2
Prachtige God, ik heb U lief.
Ik zing, ik zing voor U,
Ik zing, ik zing voor U, x2
Ik zing, ik zing voor U,
Prachtige God.
Prachtige God, ik zing. (Ik zing voor u)
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief. (Ik hou van u)
Prachtige, God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb u lief. (Ik heb u lief)

Zegenbede

