Liturgie zondag 2 juli 2017 – Overstapdienst
Zingen: God heeft een plan met je leven - Opwekking voor kids 233
God heeft een plan met je leven
Je bent hier met een doel
Geloof het diep van binnen
Het is meer dan een gevoel

Hij doet meer dan je kan bidden
Hij is groter dan je denkt
Ik weet dat hij je helpt
Ik weet dat hij je kent

Dus stap uit je boot
Durf op water te lopen
Vraag God om hulp
En de Hemel gaat open (3 coupletten 2x )
Wees maar niet bang
Hij is altijd bij jou
In de storm, in de strijd, in de moeilijke tijd
God is trouw
Halleluja 8x
Welkom en mededelingen
Zingen: 276:1, 2
1. Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte open staat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan
om recht voor God te staan.
2. Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.
Stil gebed - Votum en groet
Kinderlied: Je hoort er bij

https://www.youtube.com/watch?v=-iSB8Wfq85E

Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing: Lucas 15: 1 – 10
Zingen: 221
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
Preek ( afb. 2, 3, 4 )
Voor de kinderen die afscheid nemen van de kindernevendienst:
Zingen: Hij is er bij

2. filmpje van de ouders, PP foto’s
3a. gedicht door Mirjam Mulder
b. kinderen naar voren met ouders en overhandigingsmoment
4. kinderen krijgen toespraakje en cadeautje
5. de kinderen zingen Spaans lied van Trinity: https://youtu.be/or9q630WVDA
Dankgebed
Collectes ( afb.5 )
Slotlied: 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!
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 ( afb. 6, 7 )

