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Welkom en mededelingen
Lied: “In de hemel is de Heer”
In de hemel is de Heer
En Zijn glans is als kristal
Hij is de Heilige van God
En Hij heerst over 't heelal
Er is macht in Zijn Woord
Als de wateren bruist Zijn stem!
Als de zon op de zee zo blauw
Zo is de rijkdom van Zijn trouw
Refr.
En aan U alle macht
Alle heerlijkheid en kracht
En aan U is de eer
En de lof, want U regeert!!
En aan U alle macht
Alle heerlijkheid en kracht
En aan U is de eer
En de lof, want U regeert!

Miljoenen in gereedheid
Staan de engelen om Zijn troon
Verbijsterend Zijn sieraad
En de schoonheid van Zijn troon
Er is macht in Zijn Woord
Als het water bruist Zijn stem!
Als de zon op de zee zo blauw
Zo is de rijkdom van Zijn trouw
refrein
U regeert
U regeert
U regeert
U regeert
3x

in onze harten
over 't heelal
in onze levens
overal

Moment van stil gebed
Votum en groet
Lied: Psalm 138:1 en 4 (NB)
1

U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid en trouw bewijzen.

4

Als, ik omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron, wil bijstand zenden.

Gebodslezing
Lied: Opwekking 389 “Create in me a clean heart”
Create in me a clean heart, oh God
And renew a right Spirit within me
Cast me not away from Thy presence, oh Lord
And take not Thy holy spirit from me
Restore unto me the joy of Thy salvation
And renew a right spirit within me

vertaling:
Schep in mij een rein hart o God! Verwerp mij
niet van Uw aangezicht, O Heer. Geef mij weder
de vreugde van Uw heil en vernieuw een vaste
geest in mij!'

Gebed om de opening van het woord
Kindermoment en kinderlied: OTH 514 “Ik ben veilig in Jezus’ armen”
Refrein: Ik ben veilig in Jezus armen
Veilig ben ik bij hem
Ik ben veilig in Jezus armen
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben

Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet
is het soms net alsof niemand me ziet
Net of er niemand meer is die me mist
Dan mag ik weten dat Jezus er is

Refrein: Ik ben veilig in Jezus armen
Veilig ben ik bij hem
Ik ben veilig in Jezus armen
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben

Als ik door anderen soms word gepest
Zeggen ze, nee jij hoort niet bij de rest
Dan ben ik blij dat ik Jezus ken
Hij is mijn vriend en ik hoor bij hem
Jij bent veilig in Jezus armen
Veilig ben jij bij hem
Jij bent veilig in Jezus armen
Er is nergens een plek waar jij zo veilig bent

Schriftlezing: Openbaring 1:1-8 en Openbaring 21:1-8 (HSV)
Lied: Gezang 231:3 en 4
3 U, die als Heer der heerlijkheid
verreest tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien,
ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde bien
of om ontferming smeken.

4 Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,
die dag zal zeker komen.
Het licht, dat aan de kim verschijnt,
wordt reeds van ver vernomen.
Ja, halleluja, ja Hij komt!
Juicht, mensen, eng'len, samen.
Juicht met een vreugd, die 't al verstomt,
juicht allen! Amen, amen!

VERKONDIGING “Leven wij in de eindtijd?”
Lied: OTH 331 “Jezus leeft in eeuwigheid”
Jezus leeft in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
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:

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 leeft in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Jezus komt in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Aankondiging inzameling gaven
Dankgebed en voorbeden
Lied: Opwekking 585 “Er is een dag”
Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag dan komt de Heer
en haalt Zijn bruid,
die rein en stralend,
opgaat in Zijn heerlijkheid.
Er klinkt geschal,
wanneer de graven open gaan,
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent wordt nu bekleed
met heerlijkheid,
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.
Refrein
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is,
amen.
Heenzending en zegen

Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven in Zijn nabijheid
voor altijd, amen,
amen.
Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat niet voor altijd is,
als Jezus terug komt,
deel je in Zijn heerlijkheid.
Refrein

