Liturgie zondag 3 april 2016
09:30
Op Toonhoogte 308
Laat de kindren tot mij komen,
alle, alle kindren.
Laat de kindren tot mij komen,
niemand mag ze hindren.
Want de poorten van mijn rijk,
staan voor kindren open,
laat ze allen groot en klein,
bij mij binnen lopen.
Laat de mensen tot mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot mij komen,
houdt ze toch niet tegen.
Want de poorten van mijn rijk,
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk,
bij mij binnen lopen.

Van A tot Z
bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
oneindig groot
is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij
T is van Toevlucht, een veilige
haven
U van Uniek
Verlosser is V
W is de Weg
X voor eXtra bijzonder
IJ voor IJzersterk
Z van Zoon van God
(2x) Van A tot Z
bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
oneindig groot
is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij

Opwekking voor kinderen 241
A van Almachtig
B van Bevrijder
C is van Christus, Gezalfde van
God
D is van Dienaar
E is van Eeuwig
F van Formeerder, Hij schiep het
heelal

Opwekking voor kinderen 185
De Here zegent jou
en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw
leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven

G van Gekruisigd
H is van Hoeksteen
I van Immanuël, God is met ons
J is van Jezus
K is van Koning
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij
toont

De Here zegent u
en Hij beschermt u
Hij schijnt Zijn licht over uw
leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij u zijn
Hij zal Zijn vrede aan u geven

Van A tot Z
bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
oneindig groot
is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij
M van Messias
N is van Ned’rig
O is van Opstanding
P van Profeet
Q van I.Q. onze God is de slimste
R is van Rots en
S is van Schild

Liturgie zondag 3 april 2016
14:30
Schriftberijming 31
1 Gij zijt waardig te ontvangen
de heerlijkheid, de lofgezangen
en macht en rijkdom, wijsheid,
kracht:
die de zegels moogt verbreken,
die eens het oordeel uit moogt
spreken,
want Gij zijt als een lam
geslacht.
Gij kocht ons met uw bloed,
Gij zijt oneindig goed,
halleluja!
Gij hebt voor God
ons vrijgekocht
uit elke stam, uit ieder volk.
2 U zij lof en roem en ere,
o onze God en onze Heere,
die op de troon gezeten zijt.
Aan het Lam zij lof gegeven:
die ons tot vorsten heeft
verheven,
die ons tot priesters heeft
gewijd.
In hemel, aard' en zee
juicht alle schepsel mee:
halleluja!
Alles wat leeft,
wat adem heeft,
looft Hem die overwonnen
heeft.
Opwekking 7
Heer, God, U loven wij.
Heer, U belijden wij.
Vader in eeuwigheid,
zingt 't gans heelal uw naam.
Aarde en hemel, Heer,
zingen uwe naam ter eer,
heel uw schepping door,
eeuwig met 't engelenkoor:
Heilig, heilig, heilig is onze God,
de Heer Zebaoth.
Hemel en aarde
zijn van uw grootheid vol.
Hemel en aarde
zijn van uw grootheid vol.
Halleluja. Amen.
Halleluja. Amen.

