Liturgie zondagmorgen 16 oktober - Jeugddienst
DROOM, DURF, DOE, DEEL
Refrein komt op meerdere momenten van de dienst terug.
Vier het leven om je heen
Hang de slingers op en dans met iedereen
Het leven is al veel te kort
Ja, en alleen is maar alleen
Dus droom, durf, doe en deel met iedereen
Droom
Band: Vier het leven om je heen
Zingen: Opwekking 793
Er breekt een lang beloofde toekomst aan:
de eerste hemel is voorbijgegaan,
ook zijn de aarde en de zee verdwenen.
Er daalt een stad, gemaakt van edelstenen,
vanuit de hemel neer in gouden pracht,
mooi als een bruid die op haar liefste wacht.
Vanaf de troon weerklinkt een luide stem:
‘God slaat zijn tent op in Jeruzalem.
Voortaan zal Hij onder de mensen wonen
om hun zijn liefdevolle hart te tonen.
Hij wist de laatste traan weg die Hij ziet.
Er zal geen rouw meer zijn en geen verdriet.’
Wat er geweest is, zal er niet meer zijn:
geen bange nachten meer, geen strijd en pijn.
De dood is dood, hij is geheel verslagen.
Er resten nu alleen nog hoogtijdagen.
Na alles wat gezien is en gehoord
heeft God, en God alleen, het laatste woord.
Hij zegt: ‘Er komt een fonkelnieuw begin.
Daar staan mijn liefde en mijn macht voor in.
Wie dorstig is zal Ik te drinken geven.
Kom, laaf je aan de bron van eeuwig leven.
Dit zal je deel zijn als je overwint:
Ik ben je God en jij voorgoed mijn kind!’
‘Dit zal je deel zijn als je overwint:
Ik ben je God en jij voorgoed mijn kind!’

Zingen: Opwekking 194 -U maakt ons één
U maakt ons één.
U bracht ons te samen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één,
U bracht ons te samen,
wij eren en aanbidden U.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Welkom en mededelingen
Band: Vier het leven om je heen
Votum en groet
Leefregels
Gebed
Durf
Lezing: Daniël Deuterokanonieke boek van Daniel (Grieks) 3:1-15
Filmpjes
Zingen: Opwekking 389 - Create in me a new heart
Create in me a clean heart, o God
and renew a right spirit within me.
Create in me a clean heart, o God
and renew a right spirit within me.
Cast me not away
from thy presence, o Lord
and take not thy Holy Spirit from me.
Restore unto me the joy of thy salvation
and renew a right spirit within me.
Zingen: Joh. de Heer 971
Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg,
omdat ik weet: Hij heeft de toekomst
en het leven is het leven waard, omdat Hij leeft.
Because He lives, I can face tomorrow.
Because He lives, my fear is gone.
Because I know: He holds the future
and life is worth the living just because He lives.

Kinderen naar kindernevendienst
Band: Vier het leven om je heen (tijdens weggaan kinderen)
Preek Romeinen 5:1-8
Doe
Zingen: Opwekking 732
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.
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 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.
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.
Ik doe graag wat U mij zegt. (4x)
Zingen: Opwekking 683
Heer u bent mijn God
en ik verhoog U naam
Heer U bent mijn God
en ik verhoog U naam

Wil u zoeken in de morgen
en U volgen op al Uw wegen
en stap voor stap leidt U mij
ik wil bij U zijn iedere dag

Halleluja wij eren u Heer Jezus en voor eeuwig zingen wij Halleluja want u
alleen bent waardig en voor eeuwig zingen wij Halleluja 6x
Kinderen komen terug
Gebed
Collecte

Deel
Zingen:
Wat gaan we nu doen?
Al die mooie woorden,
alles wat we zingen –
menen we het echt?
Waar gaan we naartoe?
Doen we wat we hoorden?
Gaan we nu beginnen?
Doen we wat God zegt?
God gaat met ons mee.
God gaat met ons mee.
Wat gaan we nu doen?
Al die mooie woorden,
alles wat we zingen –
menen we het echt?
Waar gaan we naartoe?
Doen we wat we hoorden?
Gaan we nu beginnen?
Doen we wat God zegt?
God gaat met ons mee.
God gaat met ons mee.
Zingen: Opwekking 710
Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!
Vader maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest Heer
Jezus kom tot mij
Als de Bron van leven
Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij
Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn!
O God zegen ons tot in eeuwigheid

Wat gaan we nu doen?
God geeft ons zijn zegen.
Jezus gaf zijn leven.
En wat geven wij?
Waar gaan we naartoe?
Durven we te delen?
Lijken wij op Jezus?
Doen we net als Hij?
God gaat met ons mee
God gaat met ons mee

Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op Uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn
Zegen
Zingen: Opwekking 705
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,
de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.
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

