Voorstel opzet Jeugddienst 27-11-2016 m.m.v. Huisband en jongeren.
- Voor de dienst: Huisband:’ Best Friend’ van Jason Mraz
- Welkom, door Sven Wielstra
- Zingen Samen in de naam van Jezus (Ev. liedboek, 218)
1. Samen in de naam van Jezus,
heffen wij een loflied aan.
Want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.
2. Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
3. Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is de Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!
- Stil gebed , aanvangswoord en groet
- Zingen: Opw. 705: ‘Toon mijn liefde’
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
Refrein:

Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
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
Refrein
- Gebed
- Inleiding op het thema: Friends
- Gedicht: Voor altijd mijn vriend (tekst opw. 562)
U noemde mij bij mijn naam
Uw liefde raakte mij aan
nu ben ik vrij
en in uw hand geborgen
door uw genade gekocht
vond ik de rust, die ik zocht
heel dicht bij
ben ik niet bang voor morgen
Jezus, mijn redder
U bent voor altijd mijn vriend
en door uw liefde leer ik nu om te leven met U
U bent mijn schild en mijn kracht
en heel de licht in mijn nacht
U bent voor mij een held die ik bewonder
uw liefde beter dan mij
maak dat ik bij u wil zijn
heel dicht bij u
want U bent zo bijzonder
Jezus, mijn redder

U bent voor altijd mijn vriend
en door uw liefde leer ik nu om te leven met U
- De Bijbel open: Johannes 15: 11-17
11

Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen
zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13 Er is
geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden
wanneer je doet wat ik zeg. 15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet
niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader
heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16 Jullie hebben niet mij uitgekozen,
maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen,
blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17 Dit draag ik
jullie op: heb elkaar lief.
- Zingen: Opw. 770: Ik zal er zijn
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
- ‘Friend’
- Zingen: Opwekking 764 – Zegekroon
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.
- ‘Friend’ (vervolg)
- Zingen: Heer ik kom tot U (Opwekking 488)
Heer ik kom tot U,
neem mijn hart verander mij.
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want, Heer ik heb ontdekt,
dat, als ik aan Uw voeten ben
trots en twijfel wijken,
voor de kracht van Uw liefde.
Refrein: Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest
en de kracht van Uw liefde
Heer, kom dichterbij,
dan kan ik Uw schoonheid zien
en Uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer leer mij Uw wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van Uw liefde. Refrein.
- Dankgebed, voorbeden (met Oh Lord, hear my prayer….), Onze Vader
- Collecten
- Slotlied: Ga met God, Lied 416 (staande)
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:

bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zegen

