Zondag 23 januari 2022
Heilig, heilig, heilig is de Heer.
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer.

Welkom
ehz464

Met open armen

ehz461

Tekst: Antonie Fountain, Lee Ann Vermeulen
Muziek: Antonie Fountain, Jeroen van der Werken
© Small Stone Media

Kom, als je honger hebt of dorst,
hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn,
hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U
en wij verlangen met heel ons hart naar meer van U.
Wat geweldig dat U hier bent!
Heer, ons loflied is Uw troon.
Heel ons wezen is alleen op U gericht.
Voor de troon van Uw genade
mogen wij als kinderen zijn.
Daarom vieren wij het leven in Uw licht!
Refrein (2x):

Kom, als je moe bent van je vlucht,
hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet,
hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.
Refrein:

Heer, wij zingen en aanbidden
om Uw goedheid en Uw trouw.
Onze dank en onze liefde zijn voor U.
En er is geen andere reden
waarom wij hier samen zijn.
Wij komen hier voor één doel: dat bent U.

Welkom in Gods huis,
welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis,
welkom, welkom thuis.
Refrein:

Kom met je leegte en je angst,
hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat,
hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.
Refrein (2x)
ehz475

Eén doel

naar Psalm 22 en 1 Petrus 2:9
Tekst en muziek: Elisa Krijgsman
© Small Stone Media / Reli Songs

Heer, wij zingen en aanbidden
om Uw goedheid en Uw trouw.
Onze dank en onze liefde zijn voor U.
En er is geen andere reden
waarom wij hier samen zijn.
Wij komen hier voor één doel: dat bent U.
Wij komen hier voor één doel: dat bent U

Vul dit huis met Uw glorie

Jesaja 6:3, Romeinen 11:36 Tekst & muziek: Jafeth Bekx
©2017 Integrety Music Benelux

Gebed

Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.

ehz435

Als je gelooft in de Here Jezus

Tekst en muziek: onbekend
Uit: Opwekking voor Kids nr. 039
© Opwekking

Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan ons Uw heerlijkheid.

Als je ge*looft in de Here Jezus,
dan komt er *vrede in je hart.
Als je ge*looft in de Here Jezus,
dan komt er *vrede in je hart.
Refrein:

Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.

[Als je ge-]
[dan komt er]
[Als je ge-]
[dan komt er]

Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan ons Uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig is de Heer.
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer.

Vrede voor jou en iedereen,
en voor de wereld om ons heen.
Vrede voor jou en iedereen,
en voor de wereld om ons heen.

Kinderen naar eigen dienst

Collecte

Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.

ehz199
Psalm 117
Berijming: Menno v.d. Beek Melodie: Sergej Visser
© 2008 Uitg. Boekencentrum

Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan ons Uw heerlijkheid.

Zing mee voor God;
de hele wereld zingt voor God
1

Met ons

met ons, want Hij is goed,
en wat Hij zegt, wordt altijd waar,
eeuwig waar!
[2x]

Roep Hem, roep maar: Hij zal er zijn,
Hij geeft antwoord, Hij beschermt je.
Pak Zijn hand, dan val je niet.
Van Zijn liefde zal ik blijven zingen,
alle dagen zing ik Hem mijn dank.
God, ik adem om van U te zingen,
ik zing mijn leven lang.

Alle eer aan God,
alle eer aan God,
alle eer aan God,
alle eer aan God!

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.

Schriftlezing
Efeziërs 3:14-21 [NBV]
14 Daarom

buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 die
de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 16 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw
innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn
Geest, 17 zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft
in de liefde. 18 Dan zult u met alle heiligen de lengte
en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods
volkomenheid.
20 Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij
machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen
of denken, 21 aan hem komt de eer toe, in de gemeente en in Christus Jezus, tot in alle generaties,
tot in alle eeuwigheid. Amen.
ehz305

ehz175

Worthy is the Lamb

Tekst en muziek:
Darlene Zschech
© Hilsong Publishing / Integrity’s Hosanna! Music

Thank You for the cross, Lord;
thank You for the price You paid;
bearing all my sin and shame,
in love You came,
and gave amazing grace.
Thank You for this love, Lord;
thank You for the nail pierced hands;
washed me in Your cleansing flow,
now all I know
Your forgiveness and embrace.

Adem om van U te zingen
Chorus

Psalm 145
Tekst: Len Borgdorff
Muziek: Jurriaan Berger
© Psalmen voor Nu

Worthy is the Lamb, seated on the throne;
crown You now with many crowns,
You reign victorious;
high and lifted up, Jesus, Son of God,
the Darling of Heaven crucified:
Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb!

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 erover zwijgen wil ik niet.
Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen,
Uw goedheid met dit lied, dit lied.

Thank You for the cross, Lord;
thank You for the price You paid;
bearing all my sin and shame,
in love You came,
and gave amazing grace.

Hij vergeeft, Hij vergeeft,
veegt weg wat wij verkeerd doen.
In zijn liefde blijft Hij dichtbij,
dicht bij al Zijn mensen, dicht bij
alles wat Hij leven gaf.

Thank You for this love, Lord;
thank You for the nail pierced hands;
washed me in Your cleansing flow,
now all I know
Your forgiveness and embrace.
Chorus

Al wat adem kreeg en levenskrachten
dankt U dat het U als koning kent.
Laten alle landen van de aarde
beseffen wie U bent.

Worthy is the Lamb, seated on the throne;
crown You now with many crowns,
You reign victorious;
high and lifted up, Jesus, Son of God,
the Darling of Heaven crucified:
Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb!
Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb!

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.

Prediking
Wat Hij doet, wat Hij doet,
toont ons Zijn grote liefde.

ehz034
2

Glorie aan God

Oorspr. titel: Glory to God
Ned. tekst: Jan Visser
Songs

Tekst en muziek: Mark Williams
© Restoration Music / Universal

Refrein:
Glorie aan God,
glorie aan God,
glorie aan God,
glorie aan God!
Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer;
Hij 's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
Groot is Zijn troon, eeuwig Zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Refrein
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!
Refrein

Dankgebed
ehz032

Gij zijt waardig

Oorspr. titel: Thou art worthy
Tekst en muziek: A.M. Mills
© Sparrow / Universal Songs

Gij zijt waardig, Gij zijt waardig,
Gij zijt waardig, o Heer,
om te ontvangen macht en ere,
heerlijkheid, o Heer!
Want Gij hebt geschapen,
ja, alles geschapen;
Gij hebt geschapen het al.
Ja, Gij zijt waardig om te ontvangen
macht en ere, o Heer!

Afsluiting
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