Liturgie jongerendienst 11 maart 2018
Thema: Getekend/Geketend/verstrikt
Lied voor de dienst: 589
Ik wil juichen voor U, mijn Heer,
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U, Heer,
mijn hart is vol ontzag.

Ik wil juichen voor U, mijn Heer,
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U, Heer,
mijn hart is vol ontzag.

Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.

Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.

Refrein:
En ik ga door de poorten met een
loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
'k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid.

Want de Heer is goed.
Zijn goedertierenheid
is tot in eeuwigheid, amen!
Ja, de Heer is goed,
zijn liefde en zijn trouw
zijn tot in eeuwigheid, amen!
Refrein

Welkom door een commissielid
Kyriegebed
Zingen: Sela – ik zal er zijn
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Tonen filmpje: Queen P + band
Kinderlied: Onder boven voor en achter God is altijd bij je.
Kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing: Marcus 5 : 1 - 20
Zingen: 518
Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o
Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
Preek
Zingen: 794
You unravel me with a melody.
You surround me with a song
of deliverance from my enemies,
‘till all my fears are gone.
Refrein:
I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.
I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.
From my mother’s womb,
You have chosen me.
Love has called my name.
I’ve been born again, into Your
family.
Your blood flows through my veins.
(Refrein 2x)

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.
Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

You split the sea so I could walk
right through it.
My fears were drowned in perfect
love.
You rescued me so I could stand
and sing:
I am a child of God.
You split the sea so I could walk
right through it.
My fears were drowned in perfect
love.
You rescued me so I could stand
and sing:
I am a child of God. (3x)
(Refrein 2x)

Kinderen komen terug van de nevendienst
Dans Breathe me van Sia
Afkondiging en lied.
Gebed: kind, diaken en dominee
Zingen: Onze vader
Collectes (lied door band)
Zingen: 762:
Zing voor zijn naam
want hier wil Hij ons horen.
Zing voor zijn naam
met alle mensen
die hier samen zingen voor zijn
eer,
die hier samen zingen voor zijn
eer.
Refrein:
Heilig bent U, God.
Heilig is uw naam,
machtig mooi, Heer,
wonderbaarlijk,
wat U voor ons doet.
Heel uw schepping, Heer,
komt terug naar U en zingt uw eer.
De lucht, het land,
de zee, en wat daarin is,
heel het heelal,

te groot voor stervelingen.
Wij zijn allen in zijn hand.
Heel de schepping houdt Hij in zijn
hand.
(Refrein)
U bent ‘Ik Ben’
zonder begin of einde,
U was, U bent
en U zult altijd blijven.
Ik ben veilig in uw hand.
Ik ben veilig in uw hand.
Heilig bent U, God.
Heilig is uw naam,
machtig mooi, Heer,
wonderbaarlijk,
wat U voor ons doet.
Heel uw schepping, Heer,
komt terug naar U en zingt.
(Refrein)

Zegen
Zingen: 720
In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.
(2x)

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:
God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.
In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:
Refrein
God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het:
Refrein
God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, God maakt vrij
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het:
Refrein
God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, God maakt vrij

