Liturgie 26 september 2021: Kerk - School - Gezinsdienst
Thema: ‘Worden wat je wilt’
Lied voor de dienst: Toekomst vol van hoop
https://www.youtube.com/watch?v=WFtdZWoICQM
Welkom en mededelingen
Lied: 139:1, 2 - door de gemeente
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.
2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
Stil gebed - Votum en groet
Tien woorden: door een leerling van het Octaaf
Lied: Samen (Elly en Rikkert)
https://www.youtube.com/watch?v=tn4uGOdcrsw
Kinderen gaan naar de nevendienst
Lezingen
- De roeping van Jeremia (Jeremia 1 : 1 – 19) Geroepen tot profeet
- Jeremia geroepen
Lied: 864: 1, 2, 4 - door de gemeente
1. Laat ons de Heer lofzingen,
juich, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

2. God heeft u uitverkoren
en uw geloof gebouwd,
Hij heeft een eed gezworen
aan elk die Hem vertrouwt:
dat Hij hen zal omgeven
met sterkte als een wal,
dat Hij wie met Hem leven
de zege schenken zal.

4. Daarom dan niet versagen,
maar moedig verder gaan!
De Heer doet redding dagen,
Hij trok uw lot zich aan.
Wie lijdt, – God zal het merken,
’t is alles Hem bekend;
Hij zal zijn kinderen sterken
met woord en sacrament.
- De roeping van Paulus (Handelingen 9 : 1 – 11) Geroepen tot discipel
Lied: 413:1, 2, 3 - door de gemeente
1. Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

2. Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

3. Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.
Overdenking (afb. 2, 3, 4)
Lied: 827: 1, 2, 4 - door de voorzangers
1. Mensen, wij zijn geroepen om te leven!
Hoog is de hemel boven ons verstand
en onder onze voeten hier beneden
de goede grond, het groene moederland.
2. God onze toekomst, God is onze Vader,
Hij is het licht voor onze dagen uit.
De hele wereld leeft van zijn genade,
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd.
4. Ja, wij zijn allen kinderen der belofte,
kinderen van de dag die komen zal,
als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte,
roepend van recht en vrede overal!

Als antwoord: Bloemen - met Abba - Thank you for the music
Kinderen komen terug
Gebeden - door leerkracht en leerling van het Octaaf en predikant
Stil gebed - Onze Vader
Slotlied: 904:1, 2 - Door de gemeente
1. Beveel gerust uw wegen,
al wat u ’t harte deert,
der trouwe hoede en zegen
van Hem, die ’t al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.
2. De Heer moet gij vertrouwen,
begeert gij de uitkomst goed,
op Hem uw hope bouwen,
zal slagen wat gij doet.
Door geen bekommeringen,
geen klagen en geen pijn
laat God zich iets ontwringen:
Hij wil gebeden zijn.
(afb. 5)
Zegen - Gezongen amen
Lied: Worden wat je wilt - Kinderen voor kinderen
https://www.youtube.com/watch?v=vgi-feWZYO4

