Liturgie SH dienst 3 april 2022
Aanvang dienst: 10.00 uur
Ichthus Kerk
Thema van de dienst: Kom tot de Vader
Spreker: Dominee Rob Maas
Band: Fisherman’s Band.
Sarah en Annefleur spelen aan het begin van de dienst
Welkom door Commissie
Band speelt:
Opwekking 573 U bent Welkom
Opwekking 399 Vader, God ( ook in canon)
Welkom door Ds Rob (votum en groet) en gebed
Band speelt:
Opwekking 630 Vader, U bent goed
Kindernevendienst Paasproject en verhaal van deze zondag
(daarna kunnen de kinderen naar de ontmoetingsruimte)
Schriftlezingen: Lucas 16: 17-24
Mattheus 5: 43- 48
Band speelt:
Opwekking 136 Abba Vader
Uitleg
Band speelt:
Opwekking 599 Kom tot de Vader
Gebed, afsluitend zingen Liedboek 1006 Onze Vader
Band speelt:
Opwekking 609 U bent Heilig
Wisselzang tussen man-vouw
Zegen
Band speelt:
Liedboek: 416 Ga met God en hij zal met je zijn
Band toegift:
Opwekking 589 Ik wil juichen voor U

Opwekking 573 U bent Welkom
We zijn hier bij elkaar
Om de Koning te ontmoeten.
We zijn hier bij elkaar
Om te eren onze Heer.
We zijn hier bij elkaar
Om te vieren dat Hij goed is.
En wij prijzen en aanbidden Hem,
Jezus, onze Heer!
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, grote koning.
Wij heffen onze handen op
Naar de God van alle eeuwen.
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom Zoon van God
Wij richten heel ons hart op U;
U bent welkom in ons midden.
We zijn hier bij elkaar
Om de Koning te ontmoeten.
We zijn hier bij elkaar
Om te eren onze Heer.
We zijn hier bij elkaar
Om te vieren dat Hij goed is.
En wij prijzen en aanbidden Hem,
Jezus, onze Heer!
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, grote koning.
Wij heffen onze handen op
Naar de God van alle eeuwen.
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom Zoon van God
Wij richten heel ons hart op U;
U bent welkom in ons midden. 2x

Opwekking 399 Vader God
Vader God, ik vraag me af,
Hoe ik ooit heb geleefd
Zonder te weten dat uw vaderhart
Al zolang om mij geeft.
Maar nu ben ik uw kind,
Nu mag ik wonen in uw huisgezin
En ik zal nooit meer eenzaam zijn,
Want, Vader, U bent altijd bij mij.
Heer, ik wil U prijzen.
Heer, ik wil U prijzen.
Heer, ik wil U prijzen.
Zolang ik leef.
Dit lied wordt eerst 1 keer met elkaar gezongen, en daarna zingen we het nog een keer in
een canon.

Opwekking 630 Vader, U bent goed
Op elk moment van mijn leven,
in voor of tegen spoed
Aanbid ik U mijn Jezus
en dank U voor Uw bloed
Ik vind kracht in U mijn Vader
als ik heel dicht bij U bent.
Mijn hart en mijn gedachten,
worden warm als ik bedenk
Vader U bent goed,
U bent heilig,
U bent liefde.
Jezus U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
en ik zing met heel mijn hart
ik hou van U
Op elk moment van mijn leven,
bij dag en bij nacht,
wil ik Uw woorden lezen,
en dragen in mijn hart.
In de stormen van mijn leven,
in de regen in de kou,
wil ik schuilen in Uw vrede,
wil ik rusten in Uw trouw.
Vader U bent goed,
U bent heilig,
U bent liefde.
Jezus U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
en ik zing met heel mijn hart
ik hou van U
Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
en ik zing met heel mijn hart
ik hou van U

Opwekking 136 ABBA Vader u alleen
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Abba, Father, let me be
Yours en Yours alone,
may my will forever be,
evenmore Your own.
Never let my heart grow cold,
never let me go.
Abba, Father let me be
Yours and Yours alone

Opwekking 599 Kom tot de Vader
Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment,
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
Gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt
En wat je nu ook doet,
Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt
Refrein:
Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend
de liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt
daarmee is alles klaar wanneer jij komt
En wat je nu ook doet
Zijn liefde blijft bestaan
want niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
gaf Hij zijn eigen Zoon
en nu is alles klaar wanneer jij komt
Refrein:
Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend
de liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt
daarmee is alles klaar wanneer jij komt
De liefde die hij geeft,
De woorden die hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

Liedboek 1006 Onze Vader

Opwekking 609 U bent Heilig
Mannen – Vrouwen
U bent heilig – U bent heilig
U bent machtig – U bent machtig
U bent waardig – U bent waardig
Eer en ontzag – Eer en ontzag
Ik wil volgen – Ik wil volgen
Ik wil luist’ren – Ik wil luist’ren
Van U houden – Van U houden
Iedere dag – Iedere dag
-RefreinMannen – Vrouwen
Ik wil zingen – U die koning bent
En juichen – en de hoogste Heer
In aanbidding – U de machtige
mij buigen – Kwam op aarde neer
U de Heer – Als Emanuel
aller Here – God zal met ons zijn
U mijn God – Als het Lam van God
Wil ik eren – Zo volmaakt en rein
Ik wil zingen – U die leven geeft
En juichen – Mij bevrijding bracht
In aanbidding – En voor eeuwig leeft
mij buigen – U hebt alle macht
U de Heer – U de Alfa, Omega
aller Here – Eens zal ik U zien
U mijn God – U mijn Meester, Messias,
Wil ik eren – Verlosser en Vriend
Mannen en vrouwen samen
U bent mijn Vredevorst, en ik leef alleen voor U.
Mannen – Vrouwen
U bent heilig – U bent heilig
U bent machtig – U bent machtig
U bent waardig – U bent waardig
Eer en ontzag – Eer en ontzag
Ik wil volgen – Ik wil volgen
Ik wil luist’ren – Ik wil luist’ren
Van U houden – Van U houden
Iedere dag – Iedere dag

-RefreinMannen – Vrouwen
Ik wil zingen – U die koning bent
En juichen – en de hoogste Heer
In aanbidding – U de machtige
mij buigen – Kwam op aarde neer
U de Heer – Als Emanuel
aller Here – God zal met ons zijn
U mijn God – Als het Lam van God
Wil ik eren – Zo volmaakt en rein
Ik wil zingen – U die leven geeft
En juichen – Mij bevrijding bracht
In aanbidding – En voor eeuwig leeft
mij buigen – U hebt alle macht
U de Heer – U de Alfa, Omega
aller Here – Eens zal ik U zien
U mijn God – U mijn Meester, Messias,
Wil ik eren – Verlosser en Vriend
Mannen en vrouwen samen
U bent mijn Vredevorst, en ik leef alleen voor U.
U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U.

Liedboek 416 Ga met God en hij zal met je zijn

Opwekking 589 Ik wil juichen voor U
Ik wil juichen voor U, mijn Heer
Met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U Heer
Mijn hart is vol ontzag
Ik erken: U, Heer, bent God
En ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
Wat ik ook denk of voel.
En ik ga door de poorten met een loflied,
Want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
′k Hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid.
Ik wil juichen voor U, mijn Heer
Met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U Heer
Mijn hart is vol ontzag
Ik erken: U, Heer, bent God
En ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
Wat ik ook denk of voel.
En ik ga door de poorten met een loflied,
Want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
′k Hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid.
Want de Heer is goed.
Zijn goedertierenheid
Is tot in eeuwigheid, amen!
Ja de heer is goed,
Zijn liefde
En zijn trouw
Zijn tot in eeuwigheid, amen!
En ik ga door de poorten met een loflied,
Want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
′k Hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid.
Ik prijs Uw naam,
Ik prijs Uw naam
God van de eeuwigheid

