Jeugddienst: Zondag 20 februari 2022 om 18:30 uur
Voorganger: Ds. J.P. Lensen
Afkondigingen en welkom
Zingen voor de dienst: 1. You say2. “I Believe” (Lauren Daigle)
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough
Every single lie that tells me I will never measure up
Am I more than just the sum of every high and every low?
Remind me once again just who I am, because I need to know, ooh oh
You say I am loved when I can't feel a thing
You say I am strong when I think I am weak
And You say I am held when I am falling short
And when I don't belong, oh, You say I am Yours
And I believe (I), oh, I believe (I)
What You say of me (I)
I believe
The only thing that matters now is everything You think of me
In You I find my worth, in You I find my identity, ooh oh
You say I am loved when I can't feel a thing
You say I am strong when I think I am weak
And You say I am held when I am falling short
When I don't belong, oh, You say I am Yours
And I believe (I), oh, I believe (I)
What You say of me (I)
Oh, I believe…….. 4x
Taking all I have and now I'm layin' it at Your feet
You'll have every failure God, You'll have every victory, ooh oh
You say I am loved when I can't feel a thing
You say I am strong when I think I am weak
You say I am held when I am falling short
When I don't belong, oh, You say I am Yours
And I believe (I), oh, I believe (I)
What You say of me (I)
I believe

Oh, I believe (I), yes, I believe (I)
What You say of me (I)
I believe (oh)
2. Houd me dicht bij U(opwekking 616)
(Intro coupl)
Houd mij dicht bij U
Laat me nooit meer gaan
Voor u leg ik mij leven neer
Verlangend naar u vriendschap Heer
U alleen begrijpt
Wat ik nodig heb
U liefde die mij warmte geeft
Als U mij in uw armen neemt
Leid mij naar u hart
Breng mij terug naar u
U bent mijn doel
U bent mijn harts verlangen
U bent mijn doel
Houd mij heel dicht bij U
Draw me close to you
Your’e all I want,
Youre all I
Your’e all I want,
Youre all I
Help me know you are near 3x
Afkondigingen/welkom
Zingen: OTH2 310 dit is mijn gebod (2x)
Dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt
En met blijdschap wordt vervult.
Dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt
En met blijdschap wordt vervult (3x)

Dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt
En met blijdschap wordt vervult
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 36, 2 en 3
Uw goedheid Heer is hemelhoog
Uw waarheid tot den wolkenboog
Uw recht is als Gods bergen
Uw oordeel grondloos, Gij behoed
En zegent mens en beest en doet
Uw hulp nooit vruchtloos vergen.
Hoe groot is uw goedgunstigheid
Hoe zijn Uw vleuglen uitgespreid
Hier wordt de rust geschonken
Hier t’vette van Uw huis gesmaakt
Een volle beek van wellust maakt
Hier elk in liefde dronken.
Bij u Heer is de levensbron
Uw licht doet, klaarder dan de zon
Ons t’heuglijk licht aanschouwen
Wees, die U kennen, mild en goed
En toon d’oprechten van gemoed
Uw recht, waar z’op vertrouwen
Dat mij nooit trotse voet vertrapp
Noch boze hand in ballingschap
Elllendig om doe zwerven
Daar zijn de werkers van het kwaad
Gevallen in een jammerstaat
Waarin zij hulploos sterven
Geloofsbelijdenis
Zingen: Zo lief had de Vader ons
Zo lief had de Vader ons
Dat Hij zijn Zoon naar ons zond
Zodat wie Hem geloofd niet verloren gaat
Maar voor eeuwig leven heeft

Ik houd vast aan het kruis
Ik houd vast aan God alleen
Want zijn liefde redde mij
Want zijn liefde maakt mij vrij
Zo lief had de Vader ons……
Ik vertrouw op de Heer
Ik vertrouw op zijn woord
Zijn genade maakt mij rijk
Door genade ben ik vrij
Zo lief had de Vader ons…..
t.s. lang: aanbidding + ad lip
Met Zijn kostbaar bloed
Heeft Hij mij gered
Voor de glorie van Jezus naam
Alles wat ik heb
Geef ik nu aan Hem
Door Jezus vrij gemaakt
Zo lief had de Vader ons….
Laatste regel 2x
Gebed
Schriftlezing Schriftlezing: joh 15 vers 9-17
Zingen: Ps 103: 1 en 5
Loof, loof de Heer, mijn ziel met alle krachten
Verhef zijn naam, zo groot, zo heilig t’achten
Och, of nu al wat in mij is Hem preez’!
Loof, loof mijn ziel, den Hoorder der gebeden
Vergeet nooit een van Zijn weldadigheden
Vergeet ze niet, t’is God die z’u bewees
Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden
Noch eeuwiglijk Zijn gramschap ons doen lijden
Hij is het, die ons Zijne vriendschap bied

Hij handelt nooit met ons naar onze zonden
Hoe zwaar, hoe lang wij ook Zijn wetten schonden
Hij straft ons, maar naar onze zonden niet
Preek
Zingen: OTH2 :165 Welk een vriend is onze Jezus Welk een vriend is onze
Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer.
juist omdat wij ’t al niet brengen
in ’t gebed tot onze Heer.
T.s.
Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in ’t strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden,
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is ‘t, die ons schraagt.
t.s,
Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg,
dierb’re Heiland, onze toevlucht
Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
In zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons immermeer.
Gebed
Zingen: Aan de maaltijd wordt het stil
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.
Toon 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.
Toon 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.3x
Bron: Musixmatch
Zegen
Lied : Zegenkroon
U zult altijd voor ons strijden
U hebt steeds uw trouw getoond
Deze waarheid is mijn blijdschap

Heer, U draagt de zegekroon
U, mijn helper en beschermer
U, mijn redder en mijn vriend
Uw genade is mijn adem en mijn lied
Waar uw grootheid wordt bezongen
Wil ik knielen voor uw troon
Waar U bent, verstilt de onrust
Want U draagt de zegekroon
Vul dit huis nu met uw glorie
Vul ons hart met heilig vuur
Uw genade is mijn adem en mijn lied
Halleluja!
Jezus overwon
Jezus overwon
Halleluja! Prijs Hem
Die de wereld overwon
U zult altijd voor ons pleiten
U zocht door tot U ons vond
En geen macht kan U bestrijden
Want U draagt de zegekroon
U bent Jezus, de Messias
Die de wereld redding biedt
Uw genade is mijn adem en mijn lied
Halleluja!
Jezus overwon
Jezus overwon
Halleluja! Prijs Hem
Die de wereld overwon
T.s.3mt
Elke muur wordt neergehaald
Ieder bolwerk afgebroken
U draagt de zegekroon
U overwon, U overwon!
Elke muur wordt neergehaald
Ieder bolwerk afgebroken

U draagt de zegekroon
U overwon, U overwon!

Aan het kruis leek U verslagen
Maar U hebt de dood onttroond
Zelfs het graf kon U niet houden
Want U draagt de zegekroon
U draagt de zegekroon
Halleluja!
Halleluja!
Jezus overwon
Jezus overwon
Halleluja! Prijs Hem
Die de wereld overwon (aanhouden)

