Liturgieën 22-10-2017
Morgendienst
Gezang 457
vers 1, 3 en 4

LvdK

Psalm 33

vers 1 en 2

LvdK

Psalm 93

vers 1 en 4

LvdK

Schriftlezing

Filip. 3, vers 17 t/m 21 HSV

Psalm 17

vers 3 en 8

Verkondiging

“Voorbeeldige Burgers”

Psalm 133

vers 1 en 3

OB
OB

Lied 585 (COLLECTE)

Opw

Lied 311

Opw

Lied 585
OPW
Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
die rein en stralend
Opgaat in zijn heerlijkheid.
Er klinkt geschal,
wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid,
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.
Refrein:
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!
Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,

weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
deel je in zijn heerlijkheid
Refrein
Lied 311
OPW
'k Heb geloofd en daarom zing ik,
daarom zing ik van gena.
Van ontferming en verlossing,
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht.
Lam Gods, dat de zonden wegneemt,
Lam van God, voor ons geslacht.
'k Heb geloofd in U, wie d'aarde
met haar doornen heeft gekroond,
maar die nu, gekroond met ere,
aan Gods rechterzijde troont.
U, aan wiens doorboorde voeten,
eenmaal in het gans heelal,
hier, daarboven en hieronder,
alle knie zich buigen zal.
Ja, 'k geloof en daarom zing ik,
daarom zing ik U ter eer,
's werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer!
Zoon van God en Zoon des mensen,
o, kom spoedig in uw kracht,
op des hemels wolken weder!
Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht.

Middagdienst
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Psalm 27
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Lied 33

vers 3 en 4
OB
vers 2
DNP
Ruth 4
HSV
vers 1
LvdK
‘Nieuwe hoop wordt geboren’
vers 28 en 40
LvdK
vers 2 en 3
LvdK
Daar ruist langs…
JdH

Lied 33
JdH
1. Daar ruist langs de wolken een lief'lijke
Naam, die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en
mijn lied!
2. Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook
waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij die Jezus niet,
die, om ons te redden, de hemel verliet?
3. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in t stof,
en d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O mochten w'om Jezus verheerlijkt eens staan
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw naam zij d'eer,
want Gij zijt der mensen en Engelen Heer!

