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LLIIEEDDEERREENNBBLLAADD        
    Zondag 3 november 2019 avonddienst   
    Gastendienst 
                 m. m. v Visnetband 
          Voorganger in deze dienst is 
                  Ds. J.S. Telgenhof 

  
Welkom/afkondigingen 
 
Opwekking 675  
Vader, ik kom in uw heiligdom binnen, 
Maker van hemel en aard', 
vol eerbied voor uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig bent U in uw tempel 
vol van genade en pracht. 
Ik prijs U, mijn hart aanbidt U. 

  
Refrein 1: 
Al wat leeft, alles zingt 
dat uw liefde ons omringt. 
De schepping roept luid, 
de zee doet mee. 
Zelfs de bomen zijn blij, 
prijzen U en zo ook wij. 
Ik zing een nieuw lied  
en ik verhoog uw naam  
en prijs uw majesteit! 

  
Jezus, Heer van het leven, Verlosser,  
wij komen dicht bij uw troon 
en willen U ons leven geven. 
Vul ons, vul ons opnieuw met uw liefde, 
laat heel de wereld het zien, 
vervul ons en toon uw glorie! 

  
(refrein 1)  

  
Refrein 2: 
Al wat leeft, alles zingt 
dat uw liefde ons omringt. 
De schepping roept luid, 
de zee doet mee. 
Zelfs de bomen zijn blij, 
prijzen U en zo ook wij. 
Ik zing een nieuw lied  
en ik verhoog uw naam en prijs U Jezus, 
ik verhoog en prijs U Jezus, 
ik verhoog en prijs uw majesteit! 
                                                                                    
Opening      

Opwek. 795 (Ik geloof in de Zoon) 
Ik geloof in de Zoon. 
Ik geloof in de verrezen Heer. 
Ik geloof dat ik door Hem 
ondanks alles triomfeer.  

Refrein: 
Amen. Amen. 
Ja, ik leef! Ja, ik leef omdat Hij leeft. 
Amen. Amen. 
Al wat leeft zingt voor Hem in eeuwigheid, 
omdat Hij leeft! 

Ik lag dood in het graf, 
bedolven onder al mijn schuld, 
maar Genade riep mijn naam 
en de steen werd weggerold! 

Refrein: 
Amen. Amen. 
Ja, ik leef! Ja, ik leef omdat Hij leeft. 
Amen. Amen. 
Al wat leeft zingt voor Hem in eeuwigheid, 
omdat Hij leeft! 

Bridge: 
Omdat Hij leeft, heb ik hoop voor morgen. 
Omdat Hij leeft, ben ik niet meer bang. 
Ik weet: Hij heeft mijn lot, 
mijn toekomst in zijn hand. 

Amen. Amen. 
Ja, ik leef! Ja, ik leef omdat Hij leeft. 
Amen. Amen. 
Al wat leeft zingt voor Hem in eeuwigheid… 

(Refrein) 

Opwek.359 (De hemel juicht) 
De hemel juicht 
tot eer van de verrezen Heer. 
En alles buigt 
voor de schoonheid van de Heer. 
  
In eeuwigheid zal Hij 
het Lam zijn op de troon. 
En daarom knielen wij 
uit eerbied voor Gods Zoon. 
  
Kom zing met mij 
tot eer van de verrezen Heer. 
Hij kocht ons vrij 
met zijn leven en zijn eer. 
  
In eeuwigheid zult Gij 
het Lam zijn op de troon. 
En daarom knielen wij 
uit eerbied voor Gods Zoon. 

 

Gebed  
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Opwek. 798 (Hou vol) 
Wij zijn het volk van God 
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar  
Een leven lang te gast 
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar 
 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 
 
Het is een zegetocht 
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar 
Maar kijk, wij lopen nog 
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna 
 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 
 
God is voor ons, God is naast ons 
God is altijd om ons heen 
Laat maar komen wat hierna komt 
Want Hij laat ons nooit alleen 
 
En nu wij zijn omringd 
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan 
Nu geven wij niet op 
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan 
 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 
 
God is voor ons, God is naast ons 
God is altijd om ons heen 
Laat maar komen wat hierna komt 
Want Hij laat ons nooit alleen 
Hij laat…  

 
In de hemel is de Heer  
In de hemel is de Heer  
en Zijn glans is als kristal  
Hij is de Heilige, Hij is God  
en Hij heerst over het Heelal 
 
Er is kracht in Zijn woord  
als de wateren bruist Zijn stem  
als de zon op de zee zo blauw  
is de rijkdom van Zijn trouw 
 
En aan U alle macht  
alle heerlijkheid en kracht  
en aan U is de eer  
en de lof want U regeert! 
 
U regeert! 
 
Miljoenen in gereedheid  
staan de engelen om Zijn troon  
verbijsterend Zijn sieraad  
en de schoonheid van Zijn troon 

 
Er is kracht in Zijn woord  
als de wateren bruist Zijn stem  
 
als de zon op de zee zo blauw  
is de rijkdom van Zijn trouw 
 
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 
 
U regeert in onze harten  
U regeert over het heelal  
U regeert in ons leven  
U regeert overal 
U regeert! 
 
Jezus overwinnaar 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstild door de klank van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft…  

 
Preek  
 

Dankgebed  
 

Opwek. 818 (Op die dag) 
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus 
Eenmaal heelt U iedere wond 
Heel de oude wereld verdwijnt 
De pijn voorbij 
 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus 
Eenmaal zal het duidelijk zijn 
Alle zorg en wanhoop verdwijnt 
De angst voorbij 
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Refrein:  
Op die dag, in de hemel 
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn 
Dan zijn wij bij Jezus 
En klinkt het overwinningslied 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus 
Kan genade heerlijker zijn 
En U maakt ons anders en nieuw 
Op die dag 
 
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus 
Eenmaal is het vechten voorbij 
Dan zien we uw macht en uw pracht 
Op die dag 
 
Refrein: 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw. 
Ja, U maakt ons anders en nieuw. 
U maakt ons anders en nieuw 
op die dag. 
 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 
 
Zegen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


