Liturgie jongerenkerk zondag 19 januari
Thema: Lijntje met boven?!

Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt
Muzikale begeleiding door het combo

Welkom en mededelingen- ouderling van dienst.
Zingen: Lied van Sela, breng ons samen
U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Opwarmertje
Zingen: opwekking 655 Ik zing glorie

Ik wil zingen voor de Heer
en ik verhef mijn stem,
want U hoorde mijn
schreeuw.Ik wil zingen voor de
Heer

en hef mijn handen op,
want U trok mij op uit de put.
En ik zing glorie, halleluja!
Ik prijs uw grote naam.
Ik zing heilig, U…

Lezing: Romeinen 12: 9-18
Gebed
Zingen: Opwekking 661 Maak groot onze God
Maak groot onze God,
zing met mij,
maak groot onze God.
Zing, want Hij
is groot, zo groot, onze God.
De Koning in zijn pracht,
bekleed met eer en macht;
kom aarde, juich voor Hem,
aarde, juich voor Hem.

opwekking 481 Ik aanbid U
Ik aanbid U (Ik aanbid U)
met heel mijn hart (met heel mijn hart).
Ik verhoog U (ik verhoog U)
met al mijn kracht (al mijn kracht).
Heer, ik zoek U (Heer, ik zoek U),
wil zijn waar U bent
(wil zijn waar U bent).
Heer, ik volg U (Heer, ik volg U),
wil gaan waar U zendt (waar U zendt).
Heer, ik geef U mijn aanbidding,
Heer, ik geef U al mijn dank en eer.
U alleen wil ik aanbidden,
U alleen komt toe mijn dank en eer.
Heer, ik dien U (Heer, ik dien U),
en buig voor U neer (en buig voor U neer),
geef mijn leven (geef mijn…

Het duister vreest zijn licht;
als Hij rechtvaardig richt,
dan vlucht het voor zijn stem,
vlucht het voor zijn stem.
De God die eeuwig leeft,
die tijd geschapen heeft,
de Vader, Geest en Zoon,
Vader, Geest en…

Filmpje Fallin Plates via:
https://www.youtube.com/watch?v=KGlx11BxF24
Praatje
Gebedsemmer rond laten gaan
Gebed met de gebedsemmer punten
Collecte
Zegen, zingend: 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,…

Slotlied zingen: opwekking 454 Zegen aanbidding
Zegen, aanbidding.
Kracht, overwinning.
Ere zij de eeuwige God.
Laat elke natie, elke kreatie
buigen voor de eeuwige God.
Elke tong in hemel, op aard
zal uw macht belijden
Elke knie buigt neer voor uw troon,
aanbiddend.
U wordt hoog verheven o God
en oneindig is uw heerschappij.
O eeuwige God.
De aarde wordt vol van uw Koninkrijk
Zing nu voor de eeuwige God
Geen andere macht is…

