Liturgie
voor de jeugddienst op zondag 16 juni 2019
aanvang 19.00, in de Hervormde gemeente te Den Ham.

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Organist:
Muzikale medewerking:

ds. G. de Goeijen
Herman Bouwhuis
Bram Jaspers
Jongerenband Vriezenveen

Voor de dienst zingen we samen met de band:
OPW. 789 ‘Lopen op het water’ & OPW. 798 ‘Houd vol’
OPW. 789 ‘Lopen op het water’
U leert me lopen op het water
De oceaan is weids en diep
U vraagt me alles los te laten.
Daar vind ik U en ik twijfel niet
En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust.
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij
De diepste zee is vol genade
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen
Dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand
En als de golven overslaan
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij
2x rustig
Geest van God, leer mij te gaan over de golven
in vertrouwen U te volgen
Te gaan waar U mij heen leidt
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen
Ik vertrouw op Uw genade
Want ik ben in Uw nabijheid

Geest van God, leer mij te gaan over de golven
in vertrouwen U te volgen
Te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen
Ik vertrouw op Uw genade
Want ik ben in Uw nabijheid
Geest van God, leer mij te gaan over de golven
in vertrouwen U te volgen
Te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen
Ik vertrouw op Uw genade
Want ik ben in Uw nabijheid
Geest van God, leer mij te gaan over de golven
in vertrouwen U te volgen
Te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen
Ik vertrouw op Uw genade
Want ik ben in Uw nabijheid
En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust.
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij
OPW. 798 ‘Houd vol’
Wij zijn het volk van God
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een levenlang te gast
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.
Houd vol, Houd vol
Hij laat niet los.

Het is een zegetocht van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk wij lopen nog
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.
Houd vol, Houd vol
Hij laat niet los.
God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen, wat hierna komt
want hij laat ons nooit alleen.
En nu wij zijn omringd door zoveel helden
die ons voor zijn gegaan.
Nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.
Houd vol, Houd vol
Hij laat niet los.
God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen, wat hierna komt
want hij laat ons nooit alleen.
Hij laat ons nooit alleen
Welkom & Afkondigingen
Samen zingen: ELB 161
1. Kom laat ons vrolijk zingen
tot God die alles schiep,
die bloemen, vissen, vogels
uit Zich tot leven riep;
met nevels als een sluier
de groene aarde tooit,
zijn dauw als vreugdeparels
over de velden strooit.

2. Die heuvels schiep en dalen,
waar Hij de aard’ betrad,
die zon en maan en sterren
tot licht gaf op ons pad.
Loof Hem dan die de mensen
tot vreugd geschapen heeft,
en die ons onze schulden
om Jezus’ wil vergeeft.
3. O, God die ons in Christus
een machtig Vader zijt,
verlos ons van het kwade
nu en in eeuwigheid.
Leer ons als kind’ren leven,
en spelen in uw hof,
en met de eng’len zingen,
uw glorie en uw lof.
Stil gebed, Votum en Groet
Samen zingen: gezongen geloofsbelijdenis WKL 306
1. ’k Geloof in God – Hij is de Vader,
almachtig Koning op zijn troon,
Schepper van hemel en van aarde –
en in zijn eengeboren Zoon,
die ik als mijn Verlosser eer,
in Jezus Christus, onze Heer,
2. die, van de Heil’ge Geest ontvangen,
als mens geboren uit een maagd,
onder Pilatus heeft geleden,
voor onze schuld werd aangeklaagd,
stierf aan het kruis, lag in het graf,
diep in de dood daalde Hij af.

3. ’k Geloof dat Hij ten derde dage
is opgestaan vanuit de dood
en naar de hemel opgevaren,
zit aan de rechterhand van God,
vanwaar Hij met bazuingeschal
eenmaal ten oordeel komen zal.
4. Ook wordt de Geest door mij beleden,
’k geloof één kerk die God ons geeft,
ware gemeenschap van de Heil’gen,
dat God mijn zonden steeds vergeeft,
mijn lichaam van de dood bevrijdt
en dat ik leef in eeuwigheid.
De band speelt/zingt 2 nummers en wij met hen
Opw. 756 ‘Schuilplaats’ & Opw. 599 ‘Kom tot de Vader’
Opw. 756 ‘Schuilplaats’
Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste,
zijn in de schaduw van de Almachtige.
Ik wil zijn in de handen van mijn God, mijn Maker,
overnachten in Zijn aanwezigheid.
U bevrijdt mij uit de handen van belagers,
U redt mij van de gruw’lijke dood.
En de nachten hoef ik niet meer te vrezen,
of de pijlen die op mij zijn gericht.
Want ik ben veilig bij U,
beschut onder Uw vleugels.
Ik ben veilig bij U; U antwoordt als ik roep.
Ik ben veilig bij U, veilig bij U
als ik woon in de schuilplaats
van de Allerhoogste.

Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste,
zijn in de schaduw van de Almachtige.
Ik wil zijn in de handen van mijn God, mijn Maker,
overnachten in Zijn aanwezigheid.
U stuurt engelen om mij steeds te beschermen;
zij waken dag en nacht over mij.
Met hun handen zullen zij mij steeds dragen;
en geen hindernis die mij tegenhoudt.
U bent mijn toevlucht, U bent mijn vesting.
U bent mijn God, op Wie ik vertrouw.
U wilt mij bevrijden, mij altijd redden.
In mijn nood bent U steeds heel dicht bij mij.
Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste,
overnachten in Zijn aanwezigheid.
Opw. 599 ‘Kom tot de Vader’
Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment,
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
Gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.
En wat je nu ook doet,
Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed.
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt.

-RefreinKom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
de liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt
daarmee is alles klaar wanneer jij komt
En wat je nu ook doet
Zijn liefde blijft bestaan
want niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
gaf Hij zijn eigen Zoon
en nu is alles klaar wanneer jij komt
-Refrein 2xDe liefde die hij geeft,
De woorden die hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 4:1-12
(NBV)
1
Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen
de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op
hen af, 2hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de
opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er
met Jezus was gebeurd. 3Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen
tot de volgende dag, omdat het al avond was. 4Maar van degenen die
naar de toespraak hadden geluisterd, bekeerden velen zich, zodat het
aantal gelovigen aangroeide tot ongeveer vijfduizend. 5De volgende
dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerdenbijeen

in Jeruzalem, 6samen met Annas, de hogepriester,
Kajafas, Johannes en Alexander, en allen die tot de
hogepriesterlijke familie behoorden. 7Nadat ze Petrus en Johannes in
het midden hadden doen plaatsnemen, begonnen ze het verhoor
met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad
verricht?’ 8Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders
van het volk en oudsten, 9nu wij vandaag worden verhoord omdat we
een zieke hebben geholpen, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt
dat hij is genezen, 10dient u allen en het hele volk van Israël te weten
dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam
van Jezus Christus uit Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door
God uit de dood is opgewekt. 11Jezus is de steen die door u, de
bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu
de hoeksteen geworden is. 12Door niemand anders kunnen wij
worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens
redding biedt.’
Samen zingen: NLB 117d
Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Sing praises all you peoples, sing praises to the Lord
Sing praises all you peoples, sing praises to the Lord
Zingt prijzend alle volken, zingt prijzend voor de Heer
Zingt prijzend alle volken, zingt prijzend voor de Heer
Verkondiging: ‘Beter een goede moslim dan een vage christen?!’
Samen zingen: Gezang 446
Allen:
1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

Vrouwen: 2. uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.
Mannen: 3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;
Allen:

4. al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt de ziel
wanneer zij U aanschouwt.

Vrouwen: 5. Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.
Mannen: 6. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.
Allen:

7. O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij uw muziek.

Inzameling der gaven

Tijdens de inzameling zingen we samen met de band:
Opw. 249 ‘Samenwerken’ & ‘What a Beautiful Name’
Opw. 249 ‘Samenwerken’
Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
Samen te strijden in woord en in werk.
E‚n zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
‘What a Beautiful Name’
You were the Word at the beginning
One With God the Lord Most High
Your hidden glory in creation
Now revealed in You our Christ

What a beautiful Name it is
What a beautiful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a beautiful Name it is
Nothing compares to this
What a beautiful Name it is
The Name of Jesus
You didn't want heaven without us
So Jesus, You brought heaven down
My sin was great, Your love was greater
What could separate us now
What a wonderful Name it is
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a wonderful Name it is
Nothing compares to this
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus
How sweet is your name, Lord, how good You are
Love to sing in the name of the Lord, love to sing for you all?
Death could not hold You, the veil tore before You
You silenced the boast, of sin and grave
The heavens are roaring, the praise of Your glory
For You are raised to life again
You have no rival, You have no equal
Now and forever, Our God reigns
Yours is the Kingdom, Yours is the glory

Yours is the Name, above all names
What a powerful Name it is
What a powerful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a powerful Name it is
Nothing can stand against
What a powerful Name it is
The Name of Jesus
You have no rival, You have no equal
Now and forever, Our God reigns
Yours is the Kingdom, Yours is the glory
Yours is the Name, above all names
What a powerful Name it is
What a powerful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a powerful Name it is
Nothing can stand against
What a powerful Name it is
The Name of Jesus
What a powerful Name it is
The Name of Jesus
What a powerful Name it is
The Name of Jesus
Gebeden
Samen zingen: NLB 425
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,

in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
Zegen

