
Zondag 26 mei 2019
Morgendienst
Psalm 122 vers 1 OB
Gezang 20 vers 1 en 7 LvdK
Psalm 19 vers 6 OB
Lied 369 Door Uw genade Vader OPW
Psalm 134 vers 1 en 3 OB
Lied 710 Gebed om zegen OPW
Schriftlezing Mattheüs 4:23 - 5:16 HSV

Zondag 48 HC
Verkondiging Gebed om Gods regering
Psalm 99 vers 1 en 8 OB

Lied 369 Door Uw genade Vader OPW
Door Uw genade, Vader,
mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
maar door het bloed van het Lam.

U roept ons in Uw nabijheid
en dankzij Uw Zoon.
Dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor Uw troon.

Nooit konden wij zonder zonde
voor u staan.
Maar in Uw Zoon zijn wij schoon.
Door het bloed van het Lam.

Door Uw genade, Vader,
Mogen wij het binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
Maar door het bloed van het Lam.

Lied 710 Gebed om zegen OPW
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
Als de bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Middagdienst
Lied 764 Zegekroon OPW
Lied 722 vers 1 t/m 4 JdH
Psalm 99 vers 1 en 8 OB
Lied Jezus Overwinnaar REY
Schriftlezing Mattheüs 22 vers 1 t/m 14 HSV
Psalm 97 vers 1 LvdK
Gezang 434 vers 1, 2 en 5 LvdK
Lied (collecte) Toen de Heer was opgestaan E&R
Lied 798(collecte) Houd vol OPW
Lied 106 Wij zullen gaan OvK

Lied 764 Zegekroon 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 verwon.

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.



Lied 722 vers 1 t/m 4 JdH
Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op Zijnen troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al,
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheên,
die ’t heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer,
aanschouw Hem hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen ’t gans heelal,
wat Hij voor ’t mensdom deed.
De eng’len aan Gods troon,
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer,
voor zulke wondermacht.

Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal,
van pool tot pool,van zee tot zee,
’t klink’ over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d’aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom.

Lied Jezus Overwinnaar REY
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstild door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.

Lied (collecte) Toen de Heer was opgestaan E&R
Toen de Heer was opgestaan,is Hij weer teruggegaan
Naar Z'n Vader in de hemel, daar kwam Hij vandaan
Daar zit Hij nu op de troon om te helpen en te
troosten
Glorie voor de allerhoogste God
Glorie voor de allerhoogste God

Toen de Heer was opgestaan,is Hij weer teruggegaan
Naar z'n Vader in de hemel, daar kwam Hij vandaan
Hij regeert met vaste hand van het westen tot het
oosten
Glorie voor de allerhoogste God
Glorie voor de allerhoogste God

Toen de Heer was opgestaan
Is Hij weer teruggegaan
Naar z'n Vader in de hemel, daar kwam Hij vandaan
Wat Hij eenmaal heeft gezaaid,
zal Hij nu met blijdschap oogsten
Glorie voor de allerhoogste God (3x)

Lied 798(collecte) Houd vol OPW
Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Refrein:
God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Refrein



Lied 106 Wij zullen gaan OvK
Toen Jezus t’rug ging naar de hemel
toen gaf Hij ons een opdracht mee
om in de wereld te vertellen
het Goede Nieuws aan iedereen
want alle mensen moeten weten
dat Hij voor hen gestorven is
en dat ze eeuwig kunnen leven
als ze geloven dat ook Hij hun Redder is

Refrein:
Wij zullen gaan om de wereld te vertellen
dat Jezus leeft en van alle mensen houdt
wij zullen gaan om van Jezus te getuigen
zo wordt door ons heen Gods koninkrijk gebouwd

Als je dan hoort van veel ellende
van oorlog, honger en verdriet
denk niet: ’Nou dit is nu het einde’
want zover is het nu nog niet
eerst moeten alle mensen weten
wat Jezus voor hen heeft gedaan
zodat ook zij nog kunnen kiezen
om Hem te volgen en om ook zijn weg te gaan

Refrein

Als Jezus t’rug komt uit de hemel
komt Hij met majesteit en eer
en dan zal iedereen zich buigen
en zeggen: ’Jezus is de Heer!’
en wie het nooit wilde geloven
die heeft dan nu de grootste pech
wie dacht: ’Ik kan mezelf wel redden’
die is een grote dwaas, want Jezus is de weg!

Refrein


