Liturgie jongerendienst 16 mei 2021
OWN YOUR BODY
Welkom en mededelingen
Lied: Opwekking 779
Kom hier met je tranen,
hoe verdwaald je ook bent:
je hart is gebroken
maar je redding begint.
Hier is genade,
kom hier en kniel neer:
geen pijn op de aarde
die de hemel niet heelt,
geen pijn op de aarde
die de hemel niet heelt.
Dus kom met je zorgen
en schaam je niet meer,
al ben je gebroken,
kijk naar je Heer.
Waar jij ook geweest bent,
je kunt nog terug,
dus geef Hem je hart;
kom met je pijn,
zoals je bent.
Hier is hoop als je hoop zoekt,
verdwaald en vervreemd:
proef hier de genade,
kom, eet met ons mee.
Rust is te vinden,
al lijkt alles te veel:
geen pijn op de aarde
die de hemel niet heelt.

Dus kom met je zorgen
en schaam je niet meer,
al ben je gebroken,
kijk naar je Heer.
Waar jij ook geweest bent,
je kunt nog terug,
dus geef Hem je hart;
kom met je pijn,
zoals je bent,
zoals je bent.
Val in zijn armen.
Straks mag je weer juichen,
dus stil maar, je weet:
geen pijn op de aarde
die de hemel niet heelt,
geen pijn op de aarde
die de hemel niet heelt.
Dus kom met je zorgen
en schaam je niet meer,
al ben je gebroken,
kijk naar je Heer.
Waar jij ook geweest bent,
je kunt nog terug,
dus geef Hem je hart;
kom met je pijn,
zoals je bent,
zoals je bent,
zoals je bent.

Hart onder de riem en groet namens God
Toelichting op de viering
Openingsgebed
• We beginnen het gebed met Opwekking 823: Hij laat ons niet vallen
• We steken een aantal kaarsen aan
• Voortzetting van het gebed

Kinderlied
Niet vergeten: Je mag er zijn
Interview met Anna
We kijken en luisteren naar Alessia Cara – Scars to your beautiful
Ted Talk ( uitleg en verkondiging)
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
Dankgebeden en voorbeden
Tot slot: Mag ik jou tot zegen zijn, Sela
Mag ik jou tot zegen zijn,
naast je lopen op de reis?
Samen achter Jezus aan
gaan waar Hij ons wijst.
Laat ons delen in Zijn liefde,
voor elkaar de minste zijn.
Met elkaar het leven vieren,
uitzien naar het koninkrijk.
Laten wij tot zegen zijn
voor de mensen om ons heen.
Vol van liefde zoals Hij
open en gastvrij.
Laat ons delen, laat ons geven,
geven wat de ander mist.
Elke stap is vol van leven,
omdat Jezus bij ons is.
Zegen

Mag ik jou tot zegen zijn,
jou aanvaarden zoals Hij?
Zoeken naar verbondenheid,
dwars door alle strijd.
Laat ons wijze woorden spreken,
zwijgen als het nodig is.
Met elkaar een voorbeeld geven,
leven als getuigenis.

Opwekking 794: No longer slaves
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)
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)

