Liturgie Hemelvaart 30-05-2019

1. Muziek voor de dienst
Welkom, mededelingen
Stil gebed
Votum (gezongen) en groet
2. Psalm 47: 1, 2, 3 (Liedboek)
Gebed
Lezing: Mattheus 28:16-20
3. LB 663: 1, 2 (Liedboek)
Kindmoment
4. Kinderlied: Opwekking 71 (Tekst volgende pagina)
(Kinderen gaan niet naar de zondagsschool)
Verkondiging
5. LB 661: 1 (cantorij), 2(cantorij), 3 (samenzang), 4 (samenzang), 5 (cantorij), 6 (samenzang)
Dankgebed en voorbede
6. Inzameling van de gaven
7. Psalmen voor Nu 145 (Tekst volgende pagina)
Zegen
8. Gezongen amen
9. Muziek na de dienst

Opwekking 71:
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:
Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Psalmen voor Nu 145:
God, ik adem om van U te zingen
Alle dagen zing ik, dank op dank,
Groter bent U dan in duizend levens een mens bevatten kan
Wat U doet gaat elke taal te boven,
maar er over zwijgen wil ik niet
Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen, Uw goedheid met dit lied, dit lied:
Hij vergeeft, Hij vergeeft, veegt weg wat wij verkeerd doen
In Zijn liefde blijft Hij dichtbij
Dichtbij al Zijn mensen, dichtbij alles wat Hij leven gaf
Al wat adem kreeg aan levenskrachten, dankt U dat het U als koning kent
Laat U alle landen van de aarde beseffen wie U bent
En als iemand valt of door het leven krom gebogen wordt, dan helpt de HEER
Alle mensen die Hem kennen, weten God is er altijd weer, steeds weer!
Wat Hij doet, wat Hij doet, toont ons Zijn grote liefde
Roep Hem! Roep maar! Hij zal er zijn
Hij geeft antwoord, Hij beschermt je, pak Zijn hand dan val je niet

