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      Thema: ‘Wie zit er op jouw troon?’
Dominee: Robert Colijn
Organist: Margrietha Zagema

Lied voor de dienst: ELB 356

1.Van U wil ik zingen,
wie d'eng'len omringen,
al juichend getuigend uw goedheid, o Heer.
'k Wil loven en danken met woorden en
klanken
en prijzen uw goedheid en liefde steeds
meer.

2.Moog' immer mijn harte
in vreugd en in smarte
zich leren te keren, o God, tot uw troon.
Verhoor mijn verlangen, wil leiden mijn
zangen
tot 'k, Vader, benader der engelen toon.

3.Moog' hier dan mijn zingen,
uw heem'len doordringen
en juub'lend zich mengen met hemelse toon
tot 'k eenmaal hierboven U eeuwig mag
loven
als 'k juichend zal staan bij uw stralende
troon.

Welkom

We zingen: Gezang 460: 1,2,5

1.Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

2.Looft Hem als uw vaadren deden,
eigent u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Looft uw Vader, looft uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

5.Engelen, zingt ja en amen
met de Koning oog in oog!
Zon en maan, buigt u tezamen
en gij sterren hemelhoog!
Looft uw Schepper, looft uw Schepper,
looft Hem, die het al bewoog!

Stilte voor God Votum & Groet, Gebed

We zingen: Psalm 150

1.Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2.Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Kindermoment ELB 468
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1.Sta 's even op als je Jezus liefhebt,
sta eens even op als je van Hem houdt.
Laat eens merken, laat eens merken,
dat je van Hem houdt.

2.Klap eens in je hand, als je Jezus liefhebt,
klap eens in je hand, als je van Hem houdt.
Laat eens merken, laat eens merken,
dat je van Hem houdt.

3.Draai eens even rond, als je Jezus liefhebt,
draai eens even rond, als je van Hem houdt.
Laat eens merken, laat eens merken,
dat je van Hem houdt.

4.Spring eens in de lucht, als je Jezus
liefhebt,
spring eens in de lucht, als je van Hem
houdt.
Laat eens merken, laat eens merken,
dat je van Hem houdt.

5.Geef elkaar de hand, als je Jezus liefhebt,
geef elkaar de hand, als je van Hem houdt.
Laat eens merken, laat eens merken,
dat je van Hem houdt.

6.Sta eens op je stoel, als je Jezus liefhebt,
sta eens op je stoel, als je van Hem houdt.
Laat eens merken, laat eens merken,
dat je van Hem houdt.

7.Swing eens lekker uit, als je Jezus liefhebt,
swing eens lekker uit, als je van hem houdt.
Laat eens merken, laat eens merken,
dat je van Hem houdt.

8.Ga eens even zitten, als je Jezus liefhebt,
ga eens even zitten, als je van Hem houdt.
Laat eens merken, laat eens merken,
dat je van Hem houdt.

Gebed

Bijbel open .

We zingen: Opwekking 298

Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge. 2x
Heer, ons hart is vol lof.
Wij verhogen uw naam.
Wees verheven, o Heer mijn God,
hosanna in de hoge.

Glorie, glorie, glorie voor de Koning. 2x
Heer, ons hart is vol lof.
Wij verhogen uw naam.
Wees verheven, o Heer mijn God,
glorie voor de Koning.

Bijbel open .

We zingen: Gezang 434: 1,3,5

1.Lof zij de Heer, de almachtige Koning der
ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij
musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

3.Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon
heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid
gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.

5.Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van
zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen
samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Preek ‘Wie zit er op jouw troon?’

Luisterlied ‘Let the King of my heart’

1.Let the King of my heart be
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The mountain where I run
The fountain I drink from; oh
He is my song
Let the King of my heart be
The shadow where I hide
The ransom for my life; oh,
He is my song
Refrein:
You are good, good, oh

2. Let the King of my heart be
The wind inside my sails
The anchor in the waves; oh
He is my song
Let the King of my heart be
The fire inside my veins
And the echo of my days; oh
He is my song

Bridge
You’re never gonna let, never gonna let me
down
You’re never gonna let, never gonna let me
down

We zingen: ELB 409

1.Ik zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen.
Van 't kruis, waar 'k vrij'lijk heen mag gaan

om vrede te bekomen.

Refrein: Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open, ook voor mij!
Voor mij, voor mij,
staat open, ook voor mij.

2.Die open poort laat d'ingang vrij
aan wie komt binnen vlieden;
aan rijk en arm, aan u en mij
komt Jezus vrede bieden.
Refrein

3.Die open poort leidt tot Gods troon;
gaat door, laat niets u hind'ren.
Neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon,
die God biedt aan zijn kind'ren.
Refrein

4.In 't hemelrijk voor Jezus' troon,
daar leidt het kruis tot zegen.
Daar dragen wij voor kruis een kroon,
door Jezus' bloed verkregen.
Refrein

Gebed en voorbede

We zingen: Gezang 473: 1,2,3,4

1.Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2.Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

3.Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt
Maak , o Heer , mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

4.Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

Zegen
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Collecte
Uitgangscollecte: Collecte Kerk in Actie
Zending Missionair werk
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