Liturgie morgendienst zondag 7 juni 2015

Liturgie middagdienst zondag 7 juni 2015

Psalm 122
Psalm 81
Gezang 463
Psalm 67
Schriftlezing
Psalm 67
Verkondiging
Gezang 304
Opwekking 213

Opwekking 334 Heer Uw licht en Uw liefde
Psalm 73
vers 13 en 12
OB
Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen
OTH 333
Ooit komt er een dag
Schriftlezing
Openbaringen 10
HSV
Gezang 296
vers 1, 2 en 3
LvdK
Verkondiging “Geen uitstel meer !”
Psalm 84
vers 4 en 6
OB
Opwekking 71 Jezus leeft in eeuwigheid
OTH 328
De Hemel zal niet wachten
Gezang 300
vers 1 en 6
LvdK
Opwekking 650 Daarom komt er nooit een eind

vers 1 en 3
vers 1, 4 en 9
vers 1, 4 en 5
vers 1
Handelingen 4: 5 t/m 31
vers 2 en 3
“Ze werden herkend”
vers 1, 2 en 3
U zij de glorie

LvdK
LvdK
LvdK
OB
HSV
OB
LvdK

Opwekking 213 - U zij de glorie
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald' een engel af,
heeft de steen genomen
van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
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 godd'lijk 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.

Opwekking 334 - Heer, uw licht en uw liefde
schijnen
Heer, uw licht en uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:
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Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:

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
Halleluja
Halleluja 4x

In de bergen, door de dalen
Hoor ons loflied, bovenal
In de hemel en op aarde
als uw glorie, komen zal 3x

Opwekking 71 - Jezus leeft in eeuwigheid

Op Toonhoogte 333 - Ooit komt er een dag

Refrein:
Jezus leeft in eeuwigheid;
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven!

Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en
de doden zullen opstaan.
Ooit komt er een dag dag dat U terug komt op een
wolk en dat U kijkt met ogen, stralend als de zon.
(2x)

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor Zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Refrein:
Tot aan die dag wil ik weten wie U bent
Wil ik leven dicht bij U en mij geven in aanbidding.
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt en Uw
woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk
Tot aan die dag

Refrein:

Ooit zal het zo zijn dat we leven in een stad, waar
geen pijn en geen verdriet is.
Ooit zal het zo zijn als we komen in die stad, dat de
vader onze tranen wist.

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan,
heffen wij dit loflied aan:
Jezus komt in heerlijkheid,
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Refrein:
Ik verlang zo naar die dag dat ik neerkniel aan uw
voeten en ik u mag herkennen aan uw stem
als we samen hand in hand het hemels paradijs
betreden, zal ik eeuwig mogen zijn waar u bent

Op Toonhoogte 328 – De hemel zal niet
wachten
De hemel zal niet wachten
en de aarde gaat voorbij
maar de toekomst hier - die lacht me toe
en de wereld lijkt van mij
en ik maak mijn eigen regels
in mijn eigen koninkrijk
maar laat me leven voor Uw troon
blijf dicht bij mij.
wanneer ik kijk naar de wolken
is de hemel daar?
moet ik zomaar blind geloven?
kon ik dat maar!
o, laat me zien, dat dit leven
een betere reden heeft
door Uw koninkrijk gegeven
waar echte vrede leeft.
Soms voel ik mij zo schuldig
niet te leven alleen voor U
er is een hemelsbreed verschil
tussen mij en tussen U
breng mij in Uw tegenwoordigheid
en maak mij zoals U
dan zoek ik Uw gerechtigheid,
Heer, doe het nu.
wanneer ik kijk naar de wolken
is de hemel daar?
moet ik zomaar blind geloven?
kon ik dat maar!
Laat me zien dat de hemel
juist haar waarde heeft
voor mijn leven hier op aarde
zodat ik leef

Refrein: 2x
Tot aan die dag
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Laat me door Uw woorden dromen
van de tijden die nog niet zijn
van het Rijk dat nog moet komen
zonder tranen, zonder pijn
O, breng de hemel op aarde
kom tot Uw doel met mij
in Uw nabijheid wil ik leven,
heel dichtbij
wanneer ik kijk naar de wolken
is de hemel daar?
moet ik zomaar blind geloven?
kon ik dat maar!
Laat me zien dat de hemel
juist haar waarde heeft
voor mijn leven hier op aarde
zodat ik leef
O, laat me zien dat dit leven
een betere reden heeft
door Uw koninkrijk gegeven
waar echte vrede leeft!

Refrein:
Daarom komt er nooit een eind,
komt er nooit een eind
aan de vreugde van mijn hart
vol van dankbaarheid.
Als mijn tijd gekomen is
en ik voor U verschijn
gaat mijn lofzang door.
Als ik de hemel binnenga
begin ik weer van vooraf aan,
zal ik juichend voor uw troon
van genade staan.
In een machtige hemels koor
klinkt dit lied de eeuwen door;
mijn lofzang houdt nooit op,
houdt nooit op!
En in het nauw gedreven,
door angst en zorg omgeven
al zou de wereld U ontkennen,
Ik kom luid en duidelijk voor Jezus uit!
Refrein:

Opwekking - Daarom komt er nooit een eind

Heer ik prijs U, eeuwig prijs ik U. (4x)

Voor uw schoonheid ons getoond,
voor uw komst als Mensenzoon,
voor het wonder dat U gaf,
Wij prijzen U.
Voor uw liefde wondergroot,
voor uw lijden en uw dood.
Hoe U zondaars heeft bevrijd,
Waaronder mij.
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