Protestantse gemeente Biddinghuizen
Zondag 28 juli 2019
Lof in de Hof dienst
"Let’s Dance"

Voorganger: Gerhard Heeringa
Mmv: True Colors,

Filmpje voor de dienst - Festival Celestial (Trinity)
https://www.youtube.com/watch?v=_16b3tYd8pE

Welkom door de ouderling van dienst
Lied Opwekking 784

Laat alles in dit huis

Wij zijn gekomen om u te aanbidden, Jezus.
De woorden van ons hart gaan uit naar U.
Wij proclameren U als Overwinnaar,
houden vast aan de beloften van uw Woord.
Refrein:
Alles wat adem heeft, juich voor onze Heer.
Elke hand strekt zich uit naar de hemel, tot uw eer.
U heeft de hoogste plaats en U hebt alle macht.
Laat alles in dit huis zijn tot uw eer.
Wij zijn gekomen om U te aanbidden, Jezus.
De woorden van ons hart gaan uit naar U.
Wij proclameren U als Overwinnaar,
houden vast aan de beloften van uw Woord.
(Refrein)
Halleluja, U bent Koning,
Halleluja, Majesteit. 2x
Halleluja, dankzij U ben ik bevrijd.
Refrein 2x
Laat alles in dit huis zijn tot uw eer.

Votum en groet
Lied Opwekking Kids 68 Diep Diep Diep in de zee (met
gebaren)
Diep, diep, diep als de zee,
hoog, hoog, hoog als de lucht,
wijd, wijd, wijd als het water blauw
is Jezus liefde voor jou en mij.
't Is net zo

Diep, diep, diep als de zee,
hoog, hoog, hoog als de lucht,
wijd, wijd, wijd als het water blauw
is Jezus liefde voor jou.

Kinderen naar de kinderkerk
Lied Opwekking 553

Laat het feest zijn in de huizen

Laat het feest zijn in de huizen,
mensen dansen op de straat.
Als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat.
In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.
Laat Uw licht zien in het duister
als wij buigen voor het kruis.
Laat Uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis.
In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.
Halleluja, Halleluja -8xIn de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal. -3xIn de hemel en op aarde

Lied Opwekking 174
Juicht, want Jezus is Heer,
kinderen Sions, verblijdt u ter ere
van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen
het leven weer geeft.

Juicht want Jezus is Heer

Liefde bedekt zijn schepping,
de bloemen, de vogels, het gras.
Zou Hij dan jou vergeten,
Jezus, die blinden genas, verrees.
Liefde is zijn schepping,
zou Hij jou vergeten.

Gebed om licht van de Heilige Geest
Lied Opwekking 339

o Kom nu en Jubel

O, kom nu en jubel,
breng dank aan de Heer,
en juich voor de Rots van ons heil.
O, kom voor zijn aangezicht,
breng Hem eer.
Verheug Hem met snarenspel.
Want de Heer is een groot God
en de Koning van alles wat leeft.
Want de Heer is een groot God
en de Koning van alles wat leeft.

Lied Opwekking 655
ik wil zingen voor de heer
en ik verhef mijn stem
want u hoorde mijn schreeuw.
ik wil zingen voor de heer
en hef mijn handen op,
want u trok mij op uit de put
want u trok mij op uit de put.
en ik zing glory, halleluja
ik prijs uw grote naam
ik zing heilig, u bent waardig
ik prijs u met mijn dans
en ik zing glory, halleluja
ik prijs uw grote naam
ik zing heilig, u bent waardig
ik prijs u met mijn dans
ja ik prijs u met mijn dans
heer ik prijs u met mijn dans

Ik prijs U met mijn dans

ik wil zingen voor de heer
en ik verhef mijn stem
want u hoorde mijn schreeuw
ik wil zingen voor de heer
en hef mijn handen op
want u trok mij op uit de put
want u trok mij op uit de put
en ik zing glory, halleluja
ik prijs uw grote naam
ik zing heilig, u bent waardig
ik prijs u met mijn dans
en ik zing glory, halleluja
ik prijs uw grote naam
ik zing heilig, u bent waardig
ik prijs u met mijn dans

en ik zing glory, halleluja
ik prijs uw grote naam
ik zing heilig, u bent waardig
ik prijs u met mijn dans
en ik zing glory, halleluja
ik prijs uw grote naam
ik zing heilig, u bent waardig
ik prijs u met mijn dans
ja ik prijs u met mijn dans
heer ik prijs u met mijn dans

Lezing
2 Sam 6, Prediker 3:1, 4 en Lukas 7:31,32
Verkondiging
Lied Lied 839 Ik danste die morgen toen de schepping begon
Lied Opwekking 387

Groot en machtig is Hij

Groot en machtig is Hij.
Groot en machtig is Hij:
bekleed met sterkte 2x
gehuld in luister.)
Groot en machtig is Hij.
Prijs met mij de naam van God,
vier het feest met mij,
want Hij heeft ons vrijgekocht:
wat een Heer is Hij!
Groot en machtig is Hij.
Groot en machtig is Hij:
bekleed met sterkte.
gehuld in luister.
Groot en machtig is Hij

Gebeden, dank- en voorbeden,
Collecte
Kinderen terug uit de Kinderkerk
Lied

I walk by faith (met beweging 😊 )

I walk by faith, each step by faith,
To live by faith, I put my trust in You.
I walk by faith, each step by faith,
To live by faith, I put my trust in You.
Every step I take is a step of faith,
No weapon formed against me shall prosper.
Every prayer I make is a prayer of faith.
And if my God is for me
Who can be against me?
I put my trust in You, I put my trust in You;
I put my trust in You, I put my trust in You.
I put my trust in You.I walk by faith, each step by faith,
To live by faith, I put my trust in You.

I walk by faith, each step by faith,
To live by faith, I put my trust in You.
Every step I take is a step of faith,
No weapon formed against me shall prosper.
Every prayer I make is a prayer of faith.
And if my God is for me
Who can be against me?

Zegenbede

