
Morgendienst
Psalm 121 vers 1, 2 en 4 OB
Psalm 72 vers 4 en 7 LvdK
Psalm 2 vers 1 en 4 LvdK
Psalm 110 vers 1, 2 en 4 OB
Schriftlezing Psalm 110:1 t/m 10 HSV
Lied ‘’Hij is Koning’’ E&R
Verkondiging‘’Juicht voor de Koning!’’
Gezang 281 vers 1, 2, 3 en 4 LvdK
Lied 764 OPW
Gezang 411 vers 1 en 6 LvdK

Lied ‘’Hij is Koning’’ E&R
'k Heb een beurs die niet oud wordt
'k Heb een schat die nooit opraakt
'k Heb een schat in de hemel
En 'k heb Jezus in mijn hart
Hij is Koning, Hij is Koning
Hij is het die ons bevrijdt
Hij is Koning, Hij is Koning
Koning in eeuwigheid

Jezus is Heer van hemel en aarde
Toch werd hij net zo'n mens als wij
Om ons te leiden naar Zijn Vader
Ik ben de weg, zegt Hij
Zoek niet naar schatten op aarde
Daar gaat hun waarde voorbij
'k Geef je een schat in het Koninkrijk
Volg je Mij dan word je de koning te rijk

'k Heb een beurs, die niet oud wordt
'k Heb een schat die nooit opraakt
'k Heb een schat in de hemel
En 'k heb Jezus in mijn hart
Hij is Koning, Hij is Koning ...

Jezus zegt jou: Ik ken al je zorgen
Want Ik werd net zo'n mens als jij
Kom dus bij Mij, wacht niet tot morgen
Kom want Ik maak je vrij
Ik ben het licht van de wereld
'k Schijn in de donkerste nacht
Dit is de dag dat je leven begint
Volg je Mij dan word je zo blij als een kind

'k Heb een lamp die niet uitgaat
'k Heb een weg die omhoog leidt
'k Heb een huis in de hemel
En 'k heb Jezus in mijn hart
Hij is Koning, Hij is Koning...

Lied 764 OPW
U zult altijd voor ons strijden;
U hebt steeds Uw trouw getoond.
Deze waarheid is mijn blijdschap:
Heer, U draagt de zegekroon,
U, mijn Helper en Beschermer,
U, mijn Redder en mijn Vriend.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Waar Uw grootheid wordt bezongen,
wil ik knielen voor Uw troon.
Waar U bent, verstilt de onrust,
want U draagt de zegekroon.
Vul dit huis nu met Uw glorie,
vul ons hart met heilig vuur.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Refrein:
Halleluja! Jezus overwon.
Jezus overwon.
Halleluja! Prijs Hem,
Die de wereld overwon.

U zult altijd voor ons pleiten;
U zocht door tot U ons vond.
En geen macht kan U bestrijden,
want U draagt de zegekroon.
U bent Jezus, de Messias,
Die de wereld redding biedt.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon;
U overwon, U overwon!

Aan het kruis leek U verslagen,
maar U hebt de dood onttroond;
zelfs het graf kon U niet houden,
want U draagt de zegekroon.

Refrein



Middagdienst
Psalm  92 vers 1, 2 en 3 LvdK
Psalm 116 vers 1, 2, 3 en 4 OB
Schriftlezing Romeinen 6: 1-14 HSV

Zondag 17 HC
Gezang 87 vers 1, 2 en 5 LvdK
Verkondiging “Opgewekt Leven”
Gezang 210 vers 1, 2, 3 en 4 LvdK
Lied ‘’Onze Vader’’ E&R
Lied 82 (collecte) JdH
Psalm 56 vers 6 OB
Gezang 435 vers 5 LvdK

Onze Vader E&R
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel

Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij aan anderen vergeven
En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze

Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid
In eeuwigheid
Amen

Lied 82 JdH
Zouden wij ook eenmaal komen,
waar de levensstroom ontspringt
en aan d'altijd groene zomen,
Christus' kerk zijn lof steeds zingt.

Laat ons streven eens te komen,
aan de zilvren, zilvren stromen,
waar aan d'altijd groene zomen,
Christus' kerk 't Hosanna zingt.

Zalig, heerlijk zal 't ons wezen,
daar, verlost van zond' en pijn,
rein van alle smet genezen,
meer dan d'engelen Gods te zijn.

Laat ons streven eens te komen,
aan de zilvren, zilvren stromen,
waar aan d'altijd groene zomen,
Christus' kerk 't Hosanna zingt.


