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Psalm	  150	  vers	  1	  en2.	  
Looft	  God,	  looft	  Hem	  overal,	  	   Hef,	  bazuin,	  uw	  gouden	  stem,	  
looft	  de	  Koning	  van	  ’t	  heelal	   	   Harp	  en	  fluit,	  verheerlijkt	  Hem!	  
om	  zijn	  wonderbare	  macht,	   	   Cither,	  cimbel,	  tamboerijn,	  
om	  de	  heerlijkheid	  en	  kracht	  	   van	  zijn	  naam	  en	  eeuwig	  wezen.	  
laat	  uw	  maat	  de	  maatslag	  zijn	   van	  Gods	  ongemeten	  wezen,	  
Looft	  de	  daden,	  groot	  en	  goed,	   Opdat	  zinge	  al	  wat	  leeft,	  
die	  Hij	  triomferend	  doet,	   	   juiche	  al	  wat	  adem	  heeft	  
Hem	  zij	  eer,	  Hij	  zij	  geprezen.	   	   tot	  Gods	  eer,	  Hij	  zij	  geprezen.	  
	  
Woord	  van	  welkom	  
	  
Opwekkingslied	  505	  
Vader	  van	  de	  schepping,	  
volvoer	  uw	  eeuwige	  plan.	  	  
Maak	  ons	  een	  generatie	  
die	  overwinnen	  kan.	  
Heer,	  laat	  uw	  koninkrijk	  komen	  
waar	  heel	  de	  schepping	  op	  wacht	  
en	  laat	  uw	  zalfolie	  stromen,	  	  
Heer,	  openbaar	  ons	  uw	  kracht.	  
	  
Refrein:	   Toon	  uw	  heerlijkheid	  in	  dit	  huis	  	  
	   	   tot	  een	  zegenend	  licht	  voor	  de	  volken.	  
	   	   Neem	  ons	  lied	  als	  reukoffer	  aan,	  
	   	   nu	  wij	  hier	  voor	  uw	  aangezicht	  staan	  
	  
Koning	  van	  de	  aarde,	  
maak	  ons	  een	  licht	  in	  de	  nacht	  
en	  laat	  de	  wereld	  ervaren:	  
de	  kerk	  is	  vol	  van	  uw	  kracht.	  
Heer	  raak	  ons	  aan	  en	  vorm	  ons,	  
maak	  ons	  sterk	  en	  bereid.	  
Geef	  ons	  kracht	  waar	  wij	  kwetsbaar	  zijn;	  
dan	  zijn	  wij	  klaar	  voor	  de	  strijd	  
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Refrein	  
	  
Bouw	  uw	  koninkrijk,	  
kom	  in	  majesteit.	  
Maak	  de	  aarde	  vol	  
van	  Jezus'	  heerlijkheid.	  
	  
Refrein	  
	  
Toon	  uw	  heerlijkheid	  in	  dit	  huis.	  [4x]	  
	  
Begroeting	  en	  gebed	  
	  
	  
Op	  Toonhoogte	  179	  
Woord,	  voor	  ons	  geschreven,	  
door	  God	  ingegeven,	  
brief	  aan	  ons	  gericht,	  
wie	  uw	  boodschap	  lezen,	  
worden	  onderwezen,	  
zien	  Gods	  aangezicht.	  
Steeds	  zijt	  gij	  ons	  heel	  nabij,	  
rijke	  onvermoede,	  schatten	  
blijkt	  gij	  te	  bevatten.	  
	  
Mensen	  spreken	  tegen,	  
gaan	  op	  eigen	  wegen	  
onverstoorbaar	  voort,	  
dienen	  and're	  goden,	  
volgen	  hun	  geboden,	  
Woord,	  kom	  aan	  het	  woord!	  
Spreek	  met	  kracht,	  met	  uw	  gezag,	  
ga	  in	  hen	  uw	  werk	  beginnen,	  
breek	  hun	  leven	  binnen.	  
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Opwekkingslied	  652	  
Zing	  voor	  de	  Koning,	   	   Refrein:	  
het	  Lam	  op	  de	  troon.	   	   Kom,	  zing	  dit	  lied	  met	  mij.	  
Hij	  zal	  regeren,	   	   	   Zing	  dat	  je	  hoort	  bij	  Koning	  Jezus,	  
Gods	  enige	  zoon.	  	   	   Hij	  is	  jouw	  Heer.	  
Leven	  en	  redding	  brengt	   Kom	  richt	  je	  hart	  op	  Hem.	  
zijn	  heerschappij.	  	   	   Zing	  nu,	  verhef	  je	  stem	  voor	  Jezus.	  
Vreugde	  zal	  heersen,	   	   Zing	  voor	  de	  Heer.	  
de	  schepping	  wordt	  vrij.	  
	  
Jezus	  komt	  terug	  
voor	  wie	  bidt	  en	  verwacht.	  
Wij	  willen	  klaar	  staan	  
bij	  dag	  en	  bij	  nacht.	  
Als	  Hij	  verschijnt,	  
klinkt	  ons	  lied	  tot	  zijn	  	  eer.	  
Satan	  moet	  wijken	  	  
en	  Jezus	  regeert!	  
 
Schriftlezing	  Fillipenzen	  2:	  1-‐11	  
Nu	  u	  door	  Christus	  zozeer	  bemoedigd	  wordt	  en	  liefdevol	  getroost,	  
nu	  er	  onder	  u	  zo’n	  grote	  verbondenheid	  met	  de	  Geest	  is,	  zo	  veel	  
ontferming	  en	  medelijden,	  2	  maak	  mij	  dan	  volmaakt	  gelukkig	  door	  
eensgezind	  te	  zijn,	  één	  in	  liefde,	  één	  in	  streven,	  één	  van	  geest.	  3	  
Handel	  niet	  uit	  geldingsdrang	  of	  eigenwaan,	  maar	  acht	  in	  alle	  
bescheidenheid	  de	  ander	  belangrijker	  dan	  uzelf.	  4	  Heb	  niet	  alleen	  uw	  
eigen	  belangen	  voor	  ogen,	  maar	  ook	  die	  van	  de	  ander.	  5	  Laat	  onder	  
u	  de	  gezindheid	  heersen	  die	  Christus	  Jezus	  had.	  6	  Hij	  die	  de	  gestalte	  
van	  God	  had,	  hield	  zijn	  gelijkheid	  aan	  God	  niet	  vast,	  7	  maar	  deed	  er	  
afstand	  van.	  Hij	  nam	  de	  gestalte	  aan	  van	  een	  slaaf	  en	  werd	  gelijk	  aan	  
een	  mens.	  En	  als	  mens	  verschenen,	  8	  heeft	  hij	  zich	  vernederd	  en	  
werd	  gehoorzaam	  tot	  in	  de	  dood	  –	  de	  dood	  aan	  het	  kruis.	  9	  Daarom	  
heeft	  God	  hem	  hoog	  verheven	  en	  hem	  de	  naam	  geschonken	  die	  elke	  
naam	  te	  boven	  gaat,	  10	  opdat	  in	  de	  naam	  van	  Jezus	  elke	  knie	  zich	  zal	  
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buigen,	  in	  de	  hemel,	  op	  de	  aarde	  en	  onder	  de	  aarde,	  11	  en	  elke	  tong	  
zal	  belijden:	  ‘Jezus	  Christus	  is	  Heer,’	  tot	  eer	  van	  God,	  de	  Vader.	  
	  
Verkondiging:	  ‘Ik	  heb	  niets	  met	  de	  kerk’	  
	  
Lied:	  ‘I	  surrender’	  (Hillsong	  United)	  
Here	  I	  am	  
Down	  on	  my	  knees	  again	  
Surrendering	  all	  
Surrendering	  all	  
Find	  me	  here	  
Lord	  as	  you	  draw	  me	  near	  
I'm	  desperate	  for	  you	  
I'm	  desperate	  for	  you	  
I	  surrender	  
Drench	  my	  soul	  
As	  mercy	  and	  grace	  unfold	  
I	  hunger	  and	  thirst	  
I	  hunger	  and	  thirst	  
With	  arms	  stretched	  wide	  
I	  know	  you	  hear	  my	  cry	  
Speak	  to	  me	  now	  
Speak	  to	  me	  now	  
I	  surrender	  
I	  surrender	  
I	  want	  to	  know	  you	  more	  
I	  want	  to	  know	  you	  more	  
I	  surrender	  
I	  surrender	  
I	  want	  to	  know	  you	  more	  
I	  want	  to	  know	  you	  more	  

Like	  a	  rushing	  wind	  
Jesus	  breathe	  within	  
Lord	  have	  your	  way	  
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Lord	  have	  your	  way	  in	  me	  
Like	  a	  mighty	  storm	  
Stir	  within	  my	  soul	  
Lord	  have	  your	  way	  
Lord	  have	  your	  way	  in	  me	  (x3)	  

Collecte	  (Band	  speelt	  ‘Kijk	  om	  je	  heen’)	  
	  
Lied:	  Heavens	  King	  
Who	  created	  everything	  
Is	  there	  something	  I	  could	  bring	  to	  You?	  
A	  thousand	  songs,	  could	  they	  ever	  be	  enough	  
To	  thank	  You	  for	  Your	  Father's	  love	  for	  me?	  
Here	  I	  am,	  Here	  I	  am.	  
	  
Chorus:	  	   I	  bring	  my	  heart,	  my	  hands,	  my	  feet	  
	   	   To	  share	  Your	  love	  with	  those	  in	  need	  
	   	   Let	  it	  be	  my	  song	  of	  love	  for	  You	  
	   	   Use	  my	  voice	  to	  tell	  Your	  story	  
	   	   Use	  my	  arms	  to	  hold	  the	  lonely	  
	   	   Let	  that	  be	  my	  song	  of	  love	  for	  You	  
	  
Heavens	  King	  
Who	  created	  everything	  
Is	  there	  something	  I	  could	  bring	  to	  You?	  
Saviour,	  You	  desire	  truth	  within	  
A	  broken	  and	  a	  willing	  heart	  for	  You	  
Here	  I	  am,	  Here	  I	  am	  
	  
Here	  I	  am,	  send	  me	  to	  the	  nations	  
Here	  I	  am,	  to	  bind	  up	  the	  broken-‐hearted	  
Here	  I	  am,	  to	  comfort	  those	  who	  grieve	  
Here	  I	  am,	  to	  bring	  freedom	  to	  the	  captives	  
Here	  I	  am,	  to	  release	  the	  ones	  in	  darkness	  
Here	  I	  am!	  
	  
Mededelingen	  en	  gebed	  
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Opwekkingslied	  551	  
Ik	  zie	  uit	  naar	  de	  dag	  
die	  straks	  komen	  zal,	  
als	  Jezus	  komt.	  
En	  we	  horen	  de	  klank,	  
van	  bazuingeschal.	  
Als	  Jezus	  komt.	  
	  
Zie	  Hij	  komt	  al	  op	  de	  wolken.	  
Met	  heerlijkheid	  en	  eer.	  
En	  dan	  buigen	  alle	  volken.	  
Met	  eerbied	  voor	  hem	  neer.	  
	  
Refrein:	  
En	  we	  zingen	  heilig	  heilig	  heilig	  is	  de	  Heer.	  
Heilig	  heilig	  heilig	  is	  de	  Heer.	  
En	  we	  zingen	  heilig	  heilig	  heilig	  is	  de	  Heer.	  
De	  almachtige	  die	  was	  en	  is	  en	  komt.	  
	  
Ik	  zie	  uit	  naar	  de	  dag	  
die	  straks	  komen	  zal,	  
als	  Jezus	  komt.	  
En	  we	  horen	  de	  klank,	  
van	  bazuingeschal.	  
Als	  Jezus	  komt.	  
Een	  nieuwe	  hemel	  en	  een	  aarde,	  
zonder	  ziekte,	  zonder	  pijn.	  
Zonder	  honger,	  zonder	  oorlog	  
Wat	  heerlijk	  zal	  dat	  zijn.	  
	  
Refrein:	  
	  
Maar	  ik	  weet	  dat	  uw	  dag,	  
die	  straks	  komen	  zal.	  
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niet	  eerder	  komt.	  
En	  ik	  weet	  dat	  de	  klank,	  
van	  bazuingeschal,	  
niet	  eerder	  komt.	  
Voor	  dat	  alle	  mensen	  weten,	  
wat	  Jezus	  heeft	  gedaan.	  
Daarom	  gaf	  hij	  ons	  de	  opdracht,	  
de	  wereld	  in	  te	  gaan.	  
	  
En	  we	  zingen	  Jezus	  Jezus	  Jezus	  is	  de	  Heer.	  )	  
Jezus	  Jezus	  Jezus	  is	  de	  Heer.	  	  	   	   	  	  )	  
En	  we	  zingen	  Jezus	  Jezus	  Jezus	  is	  de	  Heer.	  )2x	  
De	  almachtige	  die	  was	  en	  is	  en	  komt.	  	  	  	  	  	  	  	  	  )	  
	  
Heenzending	  en	  zegenlied:	  
Band	  speelt…	  

	  
Volgende	  jongerendienst:	  
Zondag	  12	  april	  2015	  
Spreker:	  Ds.	  Gert	  Hutten	  
Muzikale	  medewerking:	  Gospelband	  “Prepare”	  
	  
Achter	  in	  de	  kerk	  ligt	  een	  lijst	  voor	  het	  opgeven	  van	  	  
jouw	  e-‐mailadres.	  Je	  ontvangt	  dan	  voor	  elke	  	  
jongerendienst	  een	  uitnodiging.	  
	  
Meer	  info	  en	  voor	  terugluisteren	  van	  de	  diensten:	  

www.jongerendienstenrhenen.nl	  	  
Wil	  je	  napraten	  of	  reageren,	  dan	  kan	  dat.	  
Tel.	  Mans	  van	  Doorn	   06-‐	  133	  29	  639	  
Tel.	  Linda	  van	  Dorp	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  06-‐	  251	  20	  044	  	  
 


