Ontmoetingsdienst 13-05-2018
Thema: “Bergen verzetten”

val
U bent mijn Beschermer
die over mij waakt
die niet sluimeren of slapen zal

Voor de dienst:
Allen zingen: Opwekking 640
Ik hef mijn ogen op naar de bergen
waar komt mijn hulp vandaan?
ik hef mijn ogen op naar U Heer,
Die mij bij zal staan.
Mijn hulp is van U Heer,
die alles heeft gemaakt
U zult voorkomen dat ik wankel of
val
U bent mijn Beschermer
die over mij waakt
die niet sluimeren of slapen zal
wat kan mij gebeuren
door zon of door maan
U bent mijn schaduw
U bent er altijd
bewaart heel mijn leven,
mijn komen en gaan
U beschermt mij tot in eeuwigheid
mijn hulp is van U Heer.
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Allen zingen: Opwekking 70
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw
naam,
die U ons noemt door sterren, zon
en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en
zijd,
tonen het wonder van uw
heerlijkheid.
Heer, onze God, die aard' en hemel
schiep,
zeeën en land met macht te
voorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons
denkt
en ons uw heerlijkheid en luister
schenkt?
U komt ons, Heer, in Christus
tegemoet.
U geeft ons, Heer, verlossing door
zijn bloed.
U roept ons, mensen, in uw
heerlijkheid:
leven om Jezus' wil in eeuwigheid!
Daarom zal, Heer, ons lied een
loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos
refrein.
Prijzend uw liefde, heffen wij het
aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw
naam!

Allen zingen: Lied 885
Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij
U.
Ben ik ontrouw,
Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer
betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij
gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede, vergeving van
zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die
leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in
eeuwigheid.
Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer
betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij
gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.
Allen zingen: Lied 923
Wil je wel geloven dat het groeien
gaat,
klein en ongelooflijk als een
mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte
grond,
en waaruit een grote boom
ontstond.

Wil je wel geloven het begin is
klein,
maar het zal een wonder boven
wonder zijn;
als je het gaat wagen met Gods
woord alleen;
dan gebeuren wonderen om je heen.

Allen zingen: Opwekking 71

Wil je wel geloven dat je vrede
wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals
een kind.
Als je een geloof hebt als een
mosterdzaad,
groeit de liefde uit boven haat.

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Allen zingen: Lied 314
Here Jezus, om Uw woord,
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort,
Uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven,
hart en ziel en heel ons leven.

Refrein:
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Refrein:
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:

Ons gevoel en ons verstand,
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als Uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der
waarheid.
't Goede denken, doen en dichten,
moet Gij zelf in ons verrichten.

Refrein:
Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen,
tot de hemel door mag dringen.

Na een lange val
Klim jij weer uit het dal
Kijk naar de tijd die komen zal
Hoe vul jij die in
Je weet het even min
Je krijgt niet alles naar je zin

Allen zingen: Lied 121
Ik sla mijn ogen op en zie
De hoge bergen aan,
Waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mij Here, die
Dit alles heeft geschapen,
Mijn herder zal niet slapen
Allen zingen: Opwekking 640
Tekst zie begin liedtekstenblad

Kijk omhoog van Nick& Simon

En je hoofd vol zorgen
Houdt je lichaam in z'n macht
Er komt altijd een morgen
Ook na de langste nacht
Kijk omhoog
Naar de zon
Zoek niet naar een antwoord
Laat het los
Hou je vast aan Mij
Deze weg wijst zichzelf
Hij leidt je naar de toekomst
Deze wolk drijft snel voorbij

Er wordt een keerpunt aan geduid
Je kunt nu weer vooruit
Je voelt de zon op je gezicht
Het wordt de hoogste tijd
Dat jij je zelf bevrijd
Zie het in een ander licht
Maar je hoofd vol zorgen
Houdt je lichaam in z'n macht
Er komt altijd een morgen
Ook na de langste nacht
Kijk omhoog naar de zon
Zoek niet naar een antwoord
Laat het los hou je vast aan Mij
Kijk omhoog naar de zon
Zoek niet naar een antwoord
Laat het los hou je vast aan Mij
Deze weg wijst zichzelf
Hij leidt je naar de toekomst
Deze wolk drijft snel voorbij
Want deze wolk drijft snel voorbij
Want deze wolk drijft snel voorbij

