Liturgie
voor de startzondag op 25 september 2022,
aanvang 18.00uur op de Brink

Thema:

Aan tafel
”De kerk blijft jong”

Voorgangers:

Muziek:

Ds. R.D. van Hornsveld
Ds. G. de Goeijen
Ds. N.H. de Graaf
Thuisband

Een doel – Opwekking 771
Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U
En wij verlangen met heel ons hart naar meer van U
Wat geweldig dat U hier bent
Heer, ons loflied is Uw troon
Heel ons wezen is alleen op U gericht
Voor de troon van Uw genade
Mogen wij als kinderen zijn
Daarom vieren wij het leven in Uw licht!
Heer, wij zingen en aanbidden
Om Uw goedheid en Uw trouw
Onze dank en onze liefde zijn voor U
En er is geen andere reden
Waarom wij hier samen zijn
Wij komen hier voor één doel: dat bent U
Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U
En wij verlangen met heel ons hart naar meer van U
Wat geweldig dat U hier bent
Heer, ons loflied is Uw troon
Heel ons wezen is alleen op U gericht
Voor de troon van Uw genade
Mogen wij als kinderen zijn
Daarom vieren wij het leven in Uw licht!
Heer, wij zingen en aanbidden
Om Uw goedheid en Uw trouw
Onze dank en onze liefde zijn voor U
En er is geen andere reden
Waarom wij hier samen zijn
Wij komen hier voor één doel: dat bent U
Heer, wij zingen en aanbidden
Om Uw goedheid en Uw trouw
Onze dank en onze liefde zijn voor U
En er is geen andere reden

Waarom wij hier samen zijn
Wij komen hier voor één doel: dat bent U
4X
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oooh
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oooh
Heer, wij zingen en aanbidden
Om Uw goedheid en Uw trouw
Onze dank en onze liefde zijn voor U
En er is geen andere reden
Waarom wij hier samen zijn
Wij komen hier voor één doel: dat bent U
Heer, wij zingen en aanbidden
Om Uw goedheid en Uw trouw
(Onze dank) Onze dank en onze liefde zijn voor U
En er is geen andere reden
Waarom wij hier samen zijn
Wij komen hier voor één doel: dat bent U
Wij komen hier voor één doel: dat bent U,
Wij komen hier voor één doel: dat bent U,
Hij is Heer – Opwekking 586
Heel de schepping geeft U eer
Buigt zich vol aanbidding neer.
Jezus Christus, Zoon van God,
Trouw in eeuwigheid.
Heel de schepping zingt uw lof;
U alleen bent onze God,
Onze koning die regeert,
Heerser voor altijd!
Hij is Heer en zijn eer
Vult de aarde, vult de hemel
En zijn heerlijkheid wordt

Wereldwijd geroemd.
Hij is Heer, geef Hem eer
Heel de aarde, heel de hemel,
Want wij leven
Voor de glorie van uw naam,
De glorie van uw naam.
U alleen hebt alle macht,
Leer ons leven uit uw kracht.
Blaas uw vuur aan in ons hart,
Dat iedereen het ziet en ieder hoort
Hij is Heer en zijn eer
Vult de aarde, vult de hemel
En zijn heerlijkheid wordt
Wereldwijd geroemd.
Hij is Heer, geef Hem eer
Heel de aarde, heel de hemel,
Want wij leven
Voor de glorie van uw naam,
De glorie van uw naam.
4x:
Heilig is de Heer,
De schepping juicht,
De schepping juicht,
Hij is Heer en zijn eer
Vult de aarde, vult de hemel
En zijn heerlijkheid wordt
Wereldwijd geroemd.
Hij is Heer, geef Hem eer
Heel de aarde, heel de hemel,
Want wij leven
Voor de glorie van uw naam,
De glorie van uw naam.

De glorie van uw naam.
De glorie van uw naam.
De glorie van uw naam.
De glorie van uw naam.
Met open armen – Schrijvers voor gerechtigheid
Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.
Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.
Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.

Welkom, welkom thuis.
Welkomstwoord
Lied: Breng ons samen – Sela
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
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
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
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
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
Gebed
Lied: De kerk van alle tijden – Lev
De kerk van alle tijden kent slechts één vaste grond
'T is Christus Die door lijden Zijn volk aan Zich verbond
Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af
'T was Hij die door Zijn sterven aan haar het leven gaf
Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één
Is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen
Eén geest, één vast vertrouwen, één doop, één heil'ge dis
Eén Heer, op wie te bouwen, haar troost en rijkdom is
Wij gaan de wereld in
Met hoop die overwint
Geen naam of macht heeft zo veel kracht
Als die van onze Heer
Wij gaan de wereld in
Met hoop die overwint

Geen naam of macht heeft zo veel kracht
Als die van onze Heer
God houdt Zijn kerk in leven, hoe ook bespot, verdrukt
Door dwalingen omgeven, verscheurd, uiteengerukt
Al roepen van de torens, de wachters nog: "Hoe lang?"
Straks gaat de dag beginnen wordt klagen een gezang
Wij gaan de wereld in
Met hoop die overwint
Geen naam of macht heeft zo veel kracht
Als die van onze Heer
Wij gaan de wereld in
Met hoop die overwint
Geen naam of macht heeft zo veel kracht
Als die van onze Heer
Kindmoment door Mariëlle Plaggenmars
Kinderlied: God heeft een plan met je leven
God heeft een plan met je leven
Je bent hier met een doel
Geloof het diep van binnen
T'is meer dan een gevoel
Hij doet meer dan je kan bidden
Hij is groter dan je denkt
Ik weet dat hij je helpt
Ik weet dat hij je kent
Dus stap uit je boot
Durf op water te lopen
Vraag god om hulp
En de hemel gaat open
Wees maar niet bang hij is altijd bij jou
In de storm in de strijd in een moelijke tijd
God is trouw

God heeft een plan met je leven
Je bent hier met een doel
Geloof het diep van binnen
T'is meer dan een gevoel
Hij doet meer dan je kan bidden
Hij is groter dan je denkt
Ik weet dat hij je helpt
Ik weet dat hij je kent
Dus stap uit je boot
Durf op water te lopen
Vraag god om hulp
En de hemel gaat open
Wees maar niet bang hij is altijd bij jou
In de storm in de strijd in een moelijke tijd
God is trouw
Halleluja ,Halleluja
Halleluja, Halleluja
Halleluja ,Halleluja
Halleluja, Halleluja
Dus stap uit je boot
Durf op water te lopen
Vraag god om hulp
En de hemel gaat open
Wees maar niet bang hij is altijd bij jou
In de storm in de strijd in een moelijke tijd
God is trouw
Dus stap uit je boot
Durf op water te lopen
Vraag god om hulp
En de hemel gaat open
Wees maar niet bang hij is altijd bij jou
In de storm in de strijd in een moelijke tijd
God is trouw

Schriftlezing: Johannes 6:27-36
BGT
27
Luister! Gewoon brood verdwijnt als je het opeet. Maar het
hemelse brood geeft eeuwig leven. Doe je uiterste best om dat brood
te krijgen. De Mensenzoon kan het je geven. Want God, de Vader,
heeft hem die macht gegeven.’
28
De mensen vroegen: ‘Wat moeten we doen? Wat vraagt God van
ons?’ 29Jezus zei tegen hen: ‘God vraagt maar één ding, namelijk dat
jullie in mij geloven. Want God heeft mij gestuurd.’
30
De mensen zeiden: ‘Kunt u dat met een teken bewijzen? Dan zullen
we in u geloven. 31Mozes gaf ook een teken, hij gaf onze voorouders
in de woestijn manna te eten. In de heilige boeken staat: «Hij gaf het
volk brood uit de hemel te eten.»’
32
Maar Jezus zei tegen hen: ‘Het was niet Mozes, maar mijn Vader die
dat brood gaf. Luister heel goed naar mijn woorden: Mijn Vader geeft
jullie het ware hemelse brood. 33Het brood dat God geeft, komt uit
de hemel en geeft eeuwig leven aan de mensen.’
34
De mensen zeiden: ‘Heer, geef ons elke dag dat brood!’ 35Jezus zei:
‘Ik ben het brood dat eeuwig leven geeft. Als je bij mij komt, zul je
nooit meer honger hebben. Als je in mij gelooft, zul je nooit meer
dorst hebben. 36Maar ik heb al eerder gezegd: Jullie zien wel wat ik
doe, maar toch geloven jullie niet in mij.’
Verkondiging

Lied: Voor ieder van ons een plaats aan tafel
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht
en geluk!
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht
en geluk!
Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht
en geluk!
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht
en geluk!

Lied: God van licht – Opwekking 592
In mijn twijfels, mijn verdriet
In mijn falen ontbreekt U niet
In Uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee
In mijn onrust neemt U mijn hand
In mijn vragen houdt Uw Woord stand
In uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Ik vertrouw op U
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust
Waar U woont
Waar U woont
Waar U woont
Waar U woont
Storm en golven vrees ik niet
In de morgen zing ik mijn lied
In Uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Ik vertrouw op U
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust
Waar U woont

Waar U woont
Waar U woont
Waar U woont
U schijnt feller, dan de sterren
Heer, U leidt ons door de storm
U schijnt feller, dan de sterren
Heer, U leidt ons door de storm
U schijnt feller, dan de sterren
Heer, U leidt ons door de storm
U schijnt feller, dan de sterren
Heer, U leidt ons door de storm
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Ik vertrouw op U
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust
Waar U woont
Waar U woont
Waar U woont
Waar U woont
Waar U woont
Gesprek: Aan tafel
over de kernwaarden die vandaag zichtbaar zijn rondom de Brink
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Geef prioriteit aan jongeren!
Neem de boodschap van Jezus serieus!
Heb hart voor jongeren!
Geef verantwoordelijkheid!
Wees een warme gemeenschap!
Wees de beste buren

Lied: Heer uw licht en uw liefde schijnen – Opwekking 334
Heer uw licht en uw liefde schijnen,
Waar U bent zal de nacht verdwijnen,
Jezus licht van de wereld vernieuw ons.
Levend woord, ja Uw waarheid bevrijd ons!
Schijn in mij
Schijn door mij
Kom Jezus kom
Vul dit land met Uw heerlijkheid
Kom Heilige Geest
Stort op ons uw vuur
Zend uw rivier
Laat u heil heel de aard vervullen
Spreek Heer uw woord
Dat het licht overwint
Ik wil komen in uw nabijheid
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid
Door u bloed mag ik u toebehoren
Leer mij
Toets mij
Uw stem wil ik horen
Schijn in mij
Schijn door mij
Kom Jezus kom
Vul dit land met Uw heerlijkheid
Kom Heilige Geest
Stort op ons uw vuur
Zend uw rivier
Laat u heil heel de aard vervullen
Spreek Heer uw woord
Dat het licht overwint
Staan wij oog in oog met U, o Heer
Daalt uw stralende licht op ons neer

Zichtbaar tastbaar word u in ons leven
U volmaakt die volkomen zich geven
Schijn in mij
Schijn door mij
Kom Jezus kom
Vul dit land met Uw heerlijkheid
Kom Heilige Geest
Stort op ons uw vuur
Zend uw rivier
Laat u heil heel de aard vervullen
Spreek Heer uw woord
Dat het licht overwint
Collecte bestemd voor stichting Manna.
Gebed en zegen
Tijdens het verlaten van de dienst zal de band nog spelen. Blijf gerust
nog even luisten/meezingen!
Lied: Ik wens jou – Trinity
Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht
Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind
een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou

‘k wens jou vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft
een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang

