Liturgie Jongerendienst zondag 13 januari 2019

Thema: Ben jij ik?
Lied voor de dienst: Opwekking 573 - Heer U bent welkom
We zijn hier bij elkaar
Heer, U bent welkom, welkom,
om de koning te ontmoeten.
U bent welkom, grote koning.
We zijn hier bij elkaar
Wij heffen onze handen op
om te eren onze Heer.
naar de God van alle eeuwen.
We zijn hier bij elkaar
Heer, U bent welkom, welkom,
om te vieren dat Hij goed is.
U bent welkom, Zoon van God.
En wij prijzen en aanbidden Hem,
Wij richten heel ons hart op U,
Jezus onze Heer!
U bent welkom in ons midden.
( beide coupletten 2x zingen)
Welkom
Intochtslied: Psalm 139 - Heer, die mij ziet zoals ik ben
Heer die mij ziet zoals ik ben
Dieper dan ik mijzelf ooit ken
Kent U mij, U weet waar ik ga
U volgt mij waar ik zit of sta
Wat mij ten diepste houdt bewogen
’t Ligt alles open voor Uw ogen.
Wat mij ten diepste houdt bewogen
’t Ligt alles open, ligt alles open, ligt alles open voor Uw ogen
(Lied 2x zingen)
Gebed
Lied: 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 je komt
En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt
Refrein
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

En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan
want niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon
en nu is alles klaar wanneer jij komt
Refrein 2x
De liefde die hij geeft,
De woorden die hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.
Kinderlied: Iedereen is anders
Refrein
Iedereen is anders, niemand is als jij
iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij
iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo
iedereen is anders, okido! (2x)
Je bent misschien wat eigenzinnig
alleen jouw manier is goed
maar je moet goed begrijpen
dat iemand anders het anders doet!
want, ... Refrein
God heeft ieder mens geschapen
bijzonder en heel speciaal
met een uniek karakter
en zo verschillen we allemaal!
Refrein
Lezing: Lukas 3:15 - 22
Filmfragment
Lied: opwekking 194 - U maakt ons één
U maakt ons één.
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
(beide coupletten 2x zingen)
Preek
Filmfragment

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.

Lied: In U weet ik wie ik ben (Hillsong)
[Verse 1]
Wie ben ik dat de hoogste Heer mij welkom heet
Hij vond mij toen ik verloren was
O, Hij houdt van mij
O, Hij houdt van mij
[Chorus]
Wie de Zoon bevrijdt
Is voor altijd vrij
'k Ben een kind van God
Ja Zijn kind
[Verse 2]
Uw genade heeft mij verlost Ik ben vrijgekocht
Ik was gebonden door zonden
Maar Jezus stierf voor mij
Ja, Hij stierf voor mij
[Chorus 2]
Wie de Zoon bevrijdt Is voor altijd vrij
'k Ben een kind van God Ja Zijn kind
In mijn Vaders huis Is er plaats voor mij
'k Ben een kind van God
Ja Zijn kind
[Bridge]
Ik ben gekozen
Niet verlaten
In U weet ik wie ik ben
U bent voor mij
U bent met mij
In U weet ik wie ik ben
Ik ben gekozen
Niet verlaten
In U weet ik wie ik ben
U bent voor mij
U bent met mij
In U weet ik wie ik ben
In U weet ik wie ik ben
Bridge - herhalen
Chorus 2 - herhalen
Gebed

[Chorus 3]
Wie de Zoon bevrijdt
Is voor altijd vrij
'k Ben een kind van God
Ja Zijn kind
In mijn Vaders huis
Is er plaats voor mij
'k Ben een kind van God
Ja Zijn kind
In mijn Vaders huis
Is er plaats voor mij
'k Ben een kind van God
Ja Zijn kind

Collectes: we zingen: Who I am (Casting Crowns)
Who am I, that the lord of all the earth
Would care to know my name
Would care to feel my hurt?
Who am I, that the bright and morning star
Would choose to light the way
For my ever wandering heart?
Not because of who I am
But because of what you've done
Not because of what I've done
But because of who you are
I am a flower quickly fading
Here today and gone tomorrow
A wave tossed in the ocean
A vapor in the wind
Still you hear me when I'm calling
Lord, you catch me when I'm falling
And you've told me who I am
I am yours
Who am I, that the eyes that see my sin
Would look on me with love
And watch me rise again?
Who am I, that the voice that calmed the sea
Would call out through the rain
And calm the storm in me?
Not because of who I am
But because of what you've done
Not because of what I've done
But because of who you are
I am a flower quickly fading
Here today and gone tomorrow
A wave tossed in the ocean
A vapor in the wind
Still you hear me when I'm calling
Lord, you catch me when I'm falling
And you've told me who I am
I am yours
Not because of who I am
But because of what you've done

Not because of what I've done
But because of who you are
I am a flower quickly fading
Here today and gone tomorrow
A wave tossed in the ocean
A vapor in the wind
Still you hear me when I'm calling
Lord, you catch me when I'm falling
And you've told me who I am
I am yours
I am yours
I am yours
Whom shall I fear, whom shall I fear?
'Cause I am yours
I am yours
Lied: Opwekking 798 – Houd vol
Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
Refrein
God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.
En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.
Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.
Refrein
Zegen

Lied: Opwekking 746 – Zo zegent Hij jou
De God van de vrede, geeft jou Zijn zegen
Op alle wegen die je zult gaan
Wanneer het meevalt, of soms ook tegen
Bij zon en bij regen zal Hij naast je staan
De God van de vrede, geeft jou Zijn zegen
Op alle wegen die je zult gaan
Wanneer het meevalt, of soms ook tegen
Bij zon en bij regen zal Hij naast je staan
Hij is als een schaduw, die met je meegaat
Jou nooit alleen laat, want Hij is trouw
Ontvang nu de vrede en de genade,
van God onze Vader, zo zegent Hij jou

