Liturgie zondag 19 november
W.J.V. dienst
Thema: Delen

Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt
Muzikale begeleiding: The True Colors

Welkom en mededelingen- ouderling van dienst
Opwekking 194 U maakt ons een
U maakt ons een
U bracht ons te samen
wij eren en aanbidden U. (2x)
Wordt Uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam.
Iedereen zal deel zijn van Uw gezin. (2x)
U maakt ons een
U bracht ons te samen
wij eren en aanbidden U. (2x)
Wordt Uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam.
Iedereen zal deel zijn van uw
gezin. (4x)
U maakt ons een
U bracht ons te samen
wij eren en aanbidden U
.

Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op
Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.
Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren

door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven;
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!
Mijn hulp is van U, Heer.
O, van U!

Bemoediging en groet
Delen: wat heb je gisteren gedaan?
Opwekking 701 Hoor de roep van de koning
Hoor de roep van de Koning,
kijk omhoog naar de Zoon.
Laat je loflied als reukwerk zijn
dat opstijgt voor zijn troon;
want Gods rijke genade
wordt in Christus betoond
aan een ieder die in Hem gelooft.
2
Hoor de roep van de Koning,
om te leven in 't licht;
om als Christus te dienen,
heilig voor Gods aangezicht.
Om rechtvaardig te leven,
steeds in zijn liefde één;
zo wordt Christus zichtbaar
door ons heen.
refrein
Hoogste Koning,
hier zijn wij om te gaan,
U te volgen,
want Uw Geest vuurt ons aan.

Vol van passie,
vol van kracht getuigen wij:
verlossing in Jezus' naam!
3
Hoor de roep van de Koning;
breng verlorenen thuis,
want God toont zijn ontferming
in het wonder van het kruis.
Breng vergeving en vrede;
bied de wereld weer hoop,
totdat elke tong zijn Naam verhoogt.

Gebed
lied 885 Groot is uw trouw, o Heer
Deel je pepermunt
Moment met de kinderen
5 broden en 2 vissen Elly en Rikkert (eventueel via:
https://www.youtube.com/watch?v=2XdK5IybKqk)
Vijfduizend mensen waren
Aan 't luisteren naar de Heer
Maar op de derde avond
Was er geen eten meer
Er was nog wel een jongen
Die iets te eten had
Hij gaf het aan de Here
Het was zijn hele schat
Vijf broden en twee vissen
Het was niet eens zo veel
Maar toen de Heer ze zegende
Kreeg iedereen zijn deel
Ja, Jezus deed een wonder
Want Hij heeft alle macht

Maar denk eens aan die jongen
Die het bij Jezus bracht
Vijf broden en twee vissen
Het was niet eens zo veel
Maar toen de Heer ze zegende
Kreeg iedereen zijn deel
Vijf broden en twee vissen
Het was zijn hele schat
Zou jij ze kunnen missen
Als jij niets anders had

praatje
Opwekking 559 Schijn met uw licht in mijn hart
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer.
Schijn met uw licht in mijn hart,
dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.
Bekleed met majesteit en macht,
stralend in de glans van uw glorie.
Vul ons met liefde en kracht.
Wij zingen: heilig, heilig, heilig.
Heilig, heilig, heilig.
Heilig, heilig, heilig.
Heilig, heilig, heilig.
Dat ik U zien zal
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer.
Schijn met uw licht in mijn hart,
dat ik U zien zal,
dat ik U zien zal.

Opwekking 705 Toon mijn liefde
Aan de maaltijd wordt het stil,
als de meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen
-RefreinToon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.
In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen
-Refrein-

Collecte/Gebedsemmer
Gebeden

Opwekking 189 Zegen ons Heer
Zegen ons Heer, zegen ons Heer.
U, die hemel en aarde gemaakt heeft,
zegen ons Heer.
Heft uw handen op naar het heiligdom
en prijst de Heer, halleluja.

De Heer zegene u, de Heer zegene u.
Hij, die hemel en aarde gemaakt heeft
zegene u.
Dank U Heer, dank U Heer.
U, die hemel en aarde gemaakt heeft,
dank U Heer.

Zegen
Gezongen amen

