Liturgie jongerendienst 15 september 2019
Thema: Vrijuit?!
Spreker: ds Marco Schut, band Gware
Zingen: Opwekking 797 – Breng ons samen
Breng ons samen, één in uw naam.
dan zijn wij bij Jezus
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
en klinkt het overwinningslied.
Samen, één door de Geest;
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
verbonden in liefde.
kan genade heerlijker zijn?
Eenmaal maakt U alles weer nieuw,
En U maakt ons anders en nieuw,
Jezus.
op die dag.
Eenmaal heelt U iedere wond,
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.
heel de oude wereld verdwijnt;
Eenmaal is het vechten voorbij,
de pijn voorbij.
dan zien we uw macht en uw pracht,
Eenmaal maakt U alles volmaakt,
op die dag.
Jezus.
Eenmaal zal het duidelijk zijn,
(Refrein 2x)
alle zorg en wanhoop verdwijnt;
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
de angst voorbij.
kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw.
Refrein:
Ja, U maakt ons anders en nieuw.
Op die dag, in de hemel,
U maakt ons anders en nieuw
wat een dag, wat een vreugde zal dat
op die dag.
zijn,
Welkom
Gebed
Kyrië
Zingen: Opwekking 815 – Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.
Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan Uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig is de Heer.
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer.
Zingen kinderlied: Van A tot Z
Lezing Exodus 3: 11 en 12
Galaten 5: 13 en 14

Overdenking
Zingen: Opwekking 720 – God maakt vrij
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
Kinderen komen terug

Zingen: Opwekking 802 – Hier is mijn hart Heer
Refrein 2x:
Hier is mijn hart, Heer.
U bent sterk. U behoudt.
Hier is mijn hart, Heer.
U vergeeft. U bent trouw.
Spreek uw waarheid
U bent licht. Schijn in mij.
binnen in mij.
U die leeft, leef in mij.
Ik ben van U. Ik ben aanvaard.
Refrein 2 2x:
Ik ben geliefd en puur gemaakt.
Hier is mijn leven.
Ik leef opnieuw. Ik adem in.
Hier is mijn leven.
Ik vind herstel, een nieuw begin.
Spreek uw waarheid
(Refrein)
binnen in mij.
Ik ben van U. Ik ben aanvaard.
U bent meer dan genoeg.
Ik ben geliefd en puur gemaakt.
U bent hier. U bent goed.
Ik leef opnieuw. Ik adem in.
U bent hoop. U die redt,
Ik vind herstel, een nieuw begin.
U bent al wat ik heb.
(Refrein)
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 832 – Jezus overwinnaar
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.
U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!
De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!
De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.

Zingen: Opwekking 454 – Zegen aanbidding
Zegen, aanbidding.
U wordt hoog verheven o God
Kracht, overwinning.
en oneindig is uw heerschappij.
Ere zij de eeuwige God.
O eeuwige God.
Laat elke natie, elke creatie
buigen voor de eeuwige God.
De aarde wordt vol van uw
Koninkrijk
Elke tong in hemel, op aard
Zing nu voor de eeuwige God
zal uw macht belijden
Geen andere macht is aan U gelijk
Elke knie buigt neer voor uw troon,
Zing nu voor de eeuwige God
aanbiddend.
Zegen
Zingen: Opwekking 828 – Waardig is Uw naam
Lam van God
Dat de wil van God de Vader heeft
U die alle zonden van de wereld
volbracht
droeg
U bent waardig
U die ons met God de Vader heeft
Lam van God
verzoend,
Op de derde dag herrees U uit de
U bent waardig
dood
Lam van God
Nu ben U met eer en heerlijkheid
Met Uw lichaam is de hoogste prijs
gekroond
betaald
U bent waardig
Met Uw leven is de weg naar God
Waardig is Uw naam
gebaand
Waardig is uw naam
U bent waardig
Hemel en aarde zingen: Halleluja!
Waardig is Uw naam
Waardig is Uw naam
Waardig is uw naam
Waardig is uw naam
Hemel en aarde zingen: Halleluja!
Jezus U zij de glorie
Waardig is Uw naam
Met miljoenen om de troon
Waardig is Uw naam
Heffen wij dit loflied aan
Jezus U zij de glorie
Glorie aan het Lam
Lam van God
Boven elke macht verhoogd
Dat als het volmaakte offer werd
Heer U draagt de hoogste naam
geslacht
Jezus Zoon van God

