Jongerendienst
en belijdenisdienst
van Lisette Flier

Zingen: Vul dit huis met Uw glorie - Opwekking 815 Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.
Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan Uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig is de Heer.
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer.

Votum en groet

Zingen: Psalm 25 : 2 & 4 - oude berijming HEER, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G' Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
IJv'rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
'k Blijf U al den dag verwachten.
's HEEREN goedheid kent geen palen;
God is recht, dus zal Hij door
Onderwijzing hen, die dwalen,
Brengen in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
In het effen recht des HEEREN.
Wie Hem need'rig valt te voet,
Zal van Hem zijn wegen leren.

Geloofsbelijdenis voorgelezen door Lisette Flier

Belijdenis van het geloof

Zingen: Groot is Uw trouw o Heer - Op toonhoogte 149 Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu. -2xRefrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond. -2xGij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. -2x-RefreinGroot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond. -2x-

Gebed

Schriftlezing: Prediker 11 : 1 - 10
1Werp uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden.
2Verdeel het in zevenen of zelfs in achten, want u weet niet welk kwaad
er over de aarde komen zal.
3Als de wolken vol zijn geworden, gieten zij regen uit op de aarde. Of een
boom naar het zuiden valt
of naar het noorden, op de plaats waar de boom valt, daar blijft hij liggen.
4Wie op de wind blijft letten, zal niet zaaien. Wie naar de wolken blijft
kijken, zal niet oogsten.
5Evenmin als u weet wat de richting van de wind is, of hoe het gaat met
de beenderen in de buik van een zwangere vrouw, evenmin kent u het
werk van God, Die alles maakt.
6Zaai uw zaad in de morgen en trek uw hand in de avond niet terug. U
weet immers niet of dit zal slagen of dat, of dat het allebei goed zal zijn.
7Het licht is aangenaam, en het doet de ogen goed de zon te zien.
8Ja, indien de mens vele jaren leeft, laat hij zich dan al die tijd verblijden,
maar laat hij ook denken aan de dagen van duisternis, want die zullen er
veel zijn. Al wat nog komt, is een zucht.
Waak over uw jeugd
9Verblijd u, jongeman, in uw jeugd, en laat uw hart vrolijk zijn in de dagen
van uw jeugd. Ga in de wegen van uw hart en volg wat uw ogen zien, maar
weet dat God u over dit alles in het gericht zal brengen.
10Weer dus de wrevel uit uw hart, en doe het kwade weg uit uw lichaam.
De jeugd en jonge jaren zijn immers een zucht.

Collecte

Zingen: Psalm 147 : 1 & 4 - Weerklank Lof zij den Heer, goed is het leven
als 's Heren lof wordt aangeheven.
Lieflijk en recht te allen tijde
is 't onze God ons lied te wijden.
Hij bouwt de stad, door Hem verkoren,
het volk in ballingschap verloren
brengt Hij er samen, heelt hun wonden,
hoezeer hun harten zijn geschonden.
Voor God is alle kracht van paarden
en macht van mensen zonder waarde.
Het snoeven van wie wapens dragen
is niet naar 's Heren welbehagen.
Zijn welbehagen zal slechts wezen
met allen die Hem need'rig vrezen,
die met hun harten voor Hem open
op zijn genade en liefde hopen.
Preek: Durf te leven
Zingen: Wat vrees ik nog? - Opwekking 760 U hoort mij als ik bid,
verdrijft mijn duisternis.
Al vliegt de nacht mij aan,
het daglicht breekt zich baan.
Wie vrees ik nog?
U trapt de vijand plat
onder mijn voeten, God.
Al valt de strijd mij zwaar,
U bent mijn schild en zwaard.
Wie vrees ik nog?

-RefreinIk weet wie voor mij uit gaat
en standhoudt achter mij:
God van de hemellegers,
U voert de strijd voor mij.
De Heerser van de eeuwen,
U bent een vriend van mij!
God van de hemellegers,
U voert de strijd voor mij.
Mijn kracht is in uw naam,
de naam die redden kan.
O God, die mij bevrijdt,
U overwint altijd!
Wie vrees ik nog?
Wie vrees ik nog?
-RefreinGeen wapen van de vijand houdt stand.
U houdt de wereld in uw hand.
Ik houd mij vast aan wat U belooft; -2xU bent trouw, Heer. Gos
U bent trouw, Heer.
U bent trouw, Heer.
-Refrein 2xGod van de hemellegers,
U voert de strijd voor mij.

Dankgebed

Zingen: Jezus Overwinnaar - Opwekking 832 Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.
U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!
De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!
De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.

Zegen

