Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur – Vrouw met de kruik
Zingen voor de dienst:
Schrijvers van gerechtigheid - Wat een wonder dat ik meewerken mag
Refrein
Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk,
dat ik meewerken mag en ik U van dienst kan zijn.
Met eigen handen zal ik werken aan uw recht.
Ik dank U Heer en doe graag wat U mij zegt.
Wij mogen bidden voor wie ziek is, koken voor wie honger heeft,
steunen wie de kracht mist, troosten wie gevangen leeft.
Jezus deed het ons voor: de Vader geeft, wij geven door.
Refrein
Wij mogen zorgen voor wie arm is, kleden wie geen kleren heeft,
helpen wie gevlucht is, delen met wie niets meer heeft.
Jezus deed het ons voor: de Vader geeft, wij geven door.
Refrein
Ik doe graag wat U mij zegt. (4x)
Opwekking 553 - Laat het feest zijn in de huizen
1. Laat het feest zijn in de huizen,
mensen dansen op de straat,
als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat.
Refrein:
In de bergen, door de dalen,
hoor ons loflied overal,
in de hemel en op aarde,
als uw glorie komen zal.
2. Laat uw licht zien in het duister,
als wij buigen voor het kruis.
Laat uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis.
Refrein
Halleluja, halleluja, )
halleluja, halleluja. ) 4x
Refrein 2x
Welkom

Zingen: Hemelhoog 391 - Breng ons samen
U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
Gebed en aankondiging Leefregel
Leefregel: Marco Borsato met Mooi
https://www.youtube.com/watch?v=YzmI5F_Yu1o
Zingen: Iedereen is anders onder begeleiding van het filmpje.
Kinderen naar de nevendienst
Zingen: Hemelhoog 38 - Mijn hulp is van U Heer
Ik hef mijn ogen op naar de bergen
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U Heer,
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val
U bent mijn Beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw
U bent er altijd
bewaart heel mijn leven,
mijn komen en gaan
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U Heer.
Zingen: 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 jij komt.
Refrein 2x
En wat je nu ook doet, z'n liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ook deed, verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.
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.
Kom tot de vader, kom zoals je bent
Heel je hart, al 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 2x
Filmpje https://www.youtube.com/watch?v=_Y9ZcxRkrpg&feature=youtu.be
n.a.v. Johannes 4 vers 5 t/m 30
Preek

De band zingt: Hemelhoog 550 - Dank u Heer
Kinderen komen terug
Zingen: Psalm 29 - Hoe groot zij Gij!
1. O, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie
die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal,
dat vol is van uw kracht.
2. Als ik bedenk,
hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood
gegaan is als een Lam.
Sta ik verbaasd,
dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis
mijn zonde op zich nam.
Refrein:
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!
3. Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding
voor Hem buigen
en zingt mijn ziel:
o Heer, hoe groot zijt Gij!
Refrein 2x

Gebed
Collectes
Zegen
Zingen: Hemelhoog 401 - Toon mijn liefde
1. Aan de maaltijd wordt het stil,
als de meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen.
Refrein
Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.
2. In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen.
Refrein

