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Morgendienst:
Opwekking 464: Wees stil voor het aangezicht van God
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.

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.

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.

Opwekking 687: Heer wijs mij Uw weg
1. Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en
moedig mij weer aan.

3. Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

2. Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

4. Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Gezang 210 Herv. Bundel 1938 vers 1, 6 en 9
1 Zalig zijn de geest'lijk armen,
hunner is het Koninkrijk,
want, o wonder van erbarmen,
juist de armen maakt God rijk.
Heer, gedenk ons, zie ons aan,
nu G' uw Rijk zijt ingegaan.
6 Zalig zij, die rein van hart zijn,
want zij zien Gods aangezicht;
daar zij niet door 't kwaad verward zijn,
staat hun leven in het licht.
Heer, gedenk ons, zie ons aan,
nu G' uw Rijk zijt ingegaan.

9 Gij, het zout, het licht der aarde,
zoekt uws Vaders Rijk en recht:
't huis van wie zijn woord bewaarde,
staat op rotsgrond, eeuwig hecht.
Heer, gedenk ons, zie ons aan,
nu G' uw Rijk zijt ingegaan.

Collecteliederen: Laat zo je licht maar schijnen & Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
Laat zo je licht maar schijnen
Bij alles wat je doet
Zodat de mensen zeggen
God is goed

God is liefde, God is
God is goed

Laat zo je licht maar schijnen
Bij alles wat je doet
Zodat de mensen zeggen
God is goed

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
1. Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.
En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn';
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!
2. Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,
of het helder licht geeft of ook bijna niet,

Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn;
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!
3. Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is,
overal op aarde zonde en droefenis;
laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn;
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!

Middagdienst
HemelHoog 557
1. Er is een Verlosser,
Jezus, Zoon van God.
Kostbaar Lam van God, Messias,
heilig God is Hij.

3. Dank u, o mijn Vader,
u gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat,
het werk op aarde is gedaan.

5. Dank u, o mijn Vader,
u gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat,
het werk op aarde is gedaan.

2. Jezus mijn Verlosser,
niemand is aan u gelijk.
Kostbaar Lam van God, Messias,
maakt van zonden vrij.

4. Ja, de dag zal komen,
dat ik Jezus zie.
Dan zal ik mijn Koning dienen,
voor eeuwig en eeuwig.

6. Dank u, o mijn Vader,
u gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat,
het werk op aarde is gedaan.

Op Toonhoogte 306
Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.
Heersen met Hem op de troon en zijn stem,
Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.
Heilig en vrij alle tranen voorbij.
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding:
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.
waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Hij is de hoogste Heer!
Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam:
Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie!
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!
Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

