Liedblad voor de morgendienst van 16 mei in de Oosterholthoeve,
aanvang 9.30 uur.
Voorganger: Ds. G. van den Berg
Zingen: Psalm 84:1
Zingen: Weerklank Ps. 24:2 en 3
2.Wie is de mens die op zal gaan
en voor Gods heilig aanschijn staan?
Wie mag de tempel binnentreden?
Wie niet op loze wijsheid bouwt,
zijn hart en handen zuiver houdt
van kwade trouw en valse eden.

3.God is hem zegenrijk nabij,
in ’t recht des HEREN wandelt hij,
de God des heils zal hem verblijden.
Een nieuw geslacht gaat op in ’t licht
en zoekt des HEREN aangezicht,
Jakob, het volk dat Hij zal leiden.

Zingen: Psalm 119:1
Zingen: Kinderlied OTH 441
1.Elk oog zal Hem zien als Hij komt
op de wolken, op de wolken.
Elk oog zal Hem zien als Hij komt
met macht en majesteit.

2.Hij brengt al zijn kinderen thuis
op de wolken, op de wolken.
Hij brengt al zijn kinderen thuis
met macht en majesteit.
(Refrein)
Schriftlezing: Marcus 16:14 t/m 20
Tekst: Marcus 16:19 en 20
19 De Heere dan is, nadat Hij tot
hen gesproken had, opgenomen in
de hemel en heeft Zich gezet aan de
rechterhand van God, 20 maar zij
gingen overal heen om te prediken,
en de Heere werkte mee en
bevestigde het Woord door de
tekenen die erop volgden. Amen.

(Refrein)
Halleluja, zingt de Here een nieuw
lied.
Hij is bij ons, Hij is bij ons.
Halleluja, zingt de Here een nieuw
lied.
Hij is bij ons voor altijd

Zingen: Weerklank 188:1 en 2
2.Wijd open staan de deuren,
nu is de toegang vrij.
Voor wie verweesd hier treuren
is Jezus’ hulp nabij.
Al dreigen nog gevaren,
al wacht ons kruis en strijd,
de Geest zal ons bewaren,
de Geest, die troost en leidt.

Zingen: Weerklank: 185:1 en 2
2.Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

