Liturgie morgendienst 4 juli 2021 - Overstapdienst

Hoe kan ik verder
Lied voor de dienst: You say - Lauren Daigle
https://www.youtube.com/watch?v=sIaT8Jl2zpI
Welkom en mededelingen
Lied: 23c:1, 2
1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom en niets dat mij ontbreekt.
2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.
Stil gebed - Votum en groet
Kinderlied: Sta eens even op - Opwekking kids 100
https://www.youtube.com/watch?v=JmRqwQaQSgE (
Kinderen gaan naar nevendienst
Gebed om de Geest
Lezing OT: Ezechiel 47: 1 -10
Lied: Mooi - Marco Borsato
https://www.youtube.com/watch?v=YzmI5F_Yu1o
Lezing NT: Johannes 5: 1 – 15
Lied: Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam? Iona 40

2. Wil je gaan op nieuwe wegen,
steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen
voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard
die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart
in jou en jij in Mij?
Preek
Lied: Lopen op het water - Hillsong
Kinderen komen terug van nevendienst
Overstap moment
Verhaal en PowerPoint presentatie
Dankgebed - Onze Vader

3. Wil je gids zijn voor de blinde
die je smeekt: 'Help mij!'
Wil je vechten voor een kind,
gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan,
ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan
in jou en jij in Mij?

Slotlied: 912:1, 2, 3
1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
2. Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.
3. Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.
Zegen
Muziek: Zoals je bent - Opwekking 779
https://www.youtube.com/watch?v=8T3i2hUCWLk

