Liedblad voor Hemelvaartsdag 13 mei, aanvang 9.30 uur in de
Oosterholthoeve.
Voorganger: Ds. M. van Dam
Zingen: OTH 393:1 en 3
1.Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
die rein en stralend
opgaat in zijn heerlijkheid.

3.Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
deel je in zijn heerlijkheid.

(Refrein)
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen
zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!
Zingen: Psalm 47:1 en 4
Zingen: Psalm 47:3
Schriftlezing: Luk. 24:50-53 en
Joh. 15:1-8
Zingen: Weerklank Ps. 133:1 en 2
1.Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat
zonen
van ’t zelfde huis als broeders
samenwonen.
Eén liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven
naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie de de priester wijdt.

2.Als olie die Aärons baard en kleren
en geur doordringt, zo is de gunst des
Heren,
voor wie eendrachtig samen zijn.
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein,
op Hermons top en daalt op Sion neer.
’t Wordt al een tuin voor God de Heer.

Zingen: Weerklank 56:1 en 3

3.Nee, Heer, ik wil van U niet scheiden,
ik blijf van U, blijf Gij van mij!
Uw liefde moet mij altijd leiden,
uw leven moet mijn leven zijn,
uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.
Zingen: OTH 354:1
1.Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.
(Refrein)
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

