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Opw. 464 - Wees stil voor het aangezicht van God
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Schriftlezing uit Mattheus 17:1-8
Opwekking 707 – Met diep ontzag
U bent mooier dan ik kan omschrijven,
of vatten in een woord,
te wonderlijk om te begrijpen,
als niets ooit gezien of ooit gehoord.
Wie doorgrondt Uw oneindige wijsheid,
wie de liefde die U ons betoont?
U bent mooier dan ik kan omschrijven,
Majesteit, die zit op de troon
En met diep ontzag aanbid ik U.
met diep ontzag aanbid ik U.
Heilig God, ik zing mijn loflied nu
met diep ontzag voor U

2x

Preek
Opwekking 770 – Ik zal er zijn - Sela
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
Refrein
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Votum en Groet

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Welkom en mededelingen door Pieter Johannes

Refrein

Gebed

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’

Welkom

Voorbede
Zegen

LEV – Hoop en Redding
Hoor ons bidden, hoogste Koning
Jezus, hoop voor ieder hart
Zonder U zijn wij verloren,
zonder U voorgoed verdwaald
Wees het vuur dat brandt van binnen,
Laat ons puur en heilig zijn
Kom met kracht en kom met redding,
Openbaar uw Koninkrijk
U alleen verzet de bergen
U alleen herstelt ons land
Onze hoop en onze redding
in Uw naam houden wij stand
Kijk ons aan en wees genadig,
Breng ons uit het donker thuis
bij uw liefdevolle Vader,
door uw woord, dat helder schijnt
U alleen verzet de bergen
U alleen herstelt ons land
Onze hoop en onze redding
in Uw naam houden wij stand
U alleen verzet de bergen
U alleen herstelt ons land
Onze hoop en onze redding
in Uw naam houden wij stand
Wij geloven: God is machtig
Wij geloven: God is hier
Koning Jezus, Hij zal komen
In zijn naam houden wij stand
Prijs de Koning: God is machtig
Prijs de Koning: God is hier
Koning Jezus, Hij zal komen
In zijn naam houden wij stand
U alleen verzet de bergen
U alleen herstelt ons land
Onze hoop en onze redding
in Uw naam houden wij stand
in Uw naam houden wij stand

