Liturgie 10.00 uur

Gezinsdienst

Zondag 12 juli 2020

Voorganger: ds Henk Reinders
Ouderling: Jenny van Voornveld
Diaken: Imarda Bikker
Organist: Marcus de Haard
Gitarist: Christian Westeneng
Lector: Marieke Westeneng
Beamerdienst: Rienard Naberman
Koster: Gerrit Pijper
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars

Voorganger: Dat God onder ons is, door deze
hele dag heen.
Allemaal:
AMEN

Zingen: Kinderen van de Vader – met gitaar

Voorganger: Dat Jezus naast ons is, door deze
hele dag heen.
Allemaal:
AMEN

Wij willen samen vieren dat God van mensen
houdt
En dat Hij in ons midden Zijn rijk van liefde
bouwt
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Wij willen samen delen met kinderen klein en
groot
En net als Jezus geven aan anderen in nood
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Wij willen samen leven als vrienden verder
gaan
En steeds opnieuw vergeven wie ons heeft
pijn gedaan
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Wij willen samen spelen in huis en op de
straat
Geduldig zijn en helpen wanneer het moeilijk
gaat
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Stil gebed

Voorganger: Dat de Geest in ons is, door deze
hele dag heen.
Allemaal:
AMEN
Voorganger: Dat wij als Gods kinderen leven in
verbondenheid met Vader, Zoon,
en Heilige Geest, die we prijzen en
roemen altijd weer.
Allemaal:
AMEN
Filmpje Floortje Dessing terug naar het einde
van de wereld: Nieuw Zeeland
https://www.npostart.nl/floortje-terug-naarhet-einde-van-de-wereld/12-032020/BV_101396154 ( eerst 4 minuten dan
stop!)
Zingen en zeggen van een reislied uit de Bijbel:
Psalm 121
Zingen: Psalm 121:1
Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, / waar komt mijn hulp
vandaan ?
Mijn hulp is van mijn HERE, die

dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal
niet slapen.
We zeggen met elkaar: Psalm 121: vers 3 en 4
uit: Bijbel in Gewone Taal

zie je God
Hij zei:
kom
Ik loop nog
een stukje met je op

3

De Heer zorgt ervoor dat jou niets overkomt.
Hij beschermt je, hij slaapt niet.
4
Hij slaapt nooit, hij let goed op.
Hij beschermt zijn volk Israël altijd.

Luisteren: ‘You say’ van Lauren Daigle
https://www.youtube.com/watch?v=sIaT8Jl2z
pI

Zingen: Psalm 121: 3
Vertaling:
De HEER brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht / houdt Hij voor u de
wacht.
Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden, / de maan doet
niets ten kwade.
We zeggen met elkaar: Psalm 121: 7, 8
Bijbel in Gewone Taal
7

De Heer zal je steeds beschermen,
het kwaad zal je niet raken.
8
De Heer beschermt je,
overal, waar je ook gaat,
je leven lang.
Geloofsbelijdenis ‘Samen’
Hij, Jezus
heeft me nooit gezegd
je moet geloven
omdat ik het zeg
Hij heeft me nooit gezegd
pas jij maar op
anders kom je in de hel
of erger
Hij heeft me niet bedreigd
gechanteerd
vastgepraat
gedwongen of
geduwd
om mijn jawoord
te krijgen
Hij zei:
Ik ben mens
Ik hou van je
als je mij ziet

uit:

Ik blijf vechten tegen stemmen in mijn hoofd
die zeggen dat ik niet genoeg ben
Elke leugen die me vertelt dat ik nooit goed
genoeg zal zijn
Ben ik meer dan alleen de som van elk
hoogtepunt en elk dieptepunt?
Herinner mij aan wie ik ben, want ik moet het
weten (ooh oh)
U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak
ben
U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort
schiet
En als ik er niet bij hoor, vertelt U me dat ik
van U ben
En ik geloof (ik), oh ik geloof (ik)
Wat U van mij zegt (ik)
ik geloof
Het enige wat nu telt is alles wat U van me
denkt
In U vind ik mijn waarde, in U vind ik mijn
identiteit, (ooh oh)
U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak
ben
U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort
schiet
En als ik er niet bij hoor, vertelt u me dat ik
van u ben
En ik geloof (ik), oh ik geloof (ik)
Wat u van mij zegt (ik)
ik geloof
Ik neem alles wat ik heb en leg het nu aan uw
voeten
U hebt elke mislukking God

En U zult elke overwinning krijgen (ooh oh)

die je van angst zal bevrijden.

U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak
ben
U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort
schiet
En als ik er niet bij hoor, vertelt U me dat ik
van U ben
En ik geloof (ik), oh ik geloof (ik)
Wat U van mij zegt (ik)
ik geloof

2. Ga dan op weg
en ontmoet op je reis medemensen.
Geef aan een ieder al
wat je jezelf toe zou wensen.
Dan onder 't gaan
zoek je de steun van de Naam.
en overschrijd je je grenzen.

Gebed
Gesprek met kinderen en tieners
Bijbellezing: Lucas 9: 1-6 Bijbel in Gewone
Taal
Jezus stuurt zijn leerlingen op weg
91Jezus riep zijn twaalf leerlingen bij elkaar. Hij
gaf hun de kracht en de macht om alle kwade
geesten weg te jagen en zieke mensen beter
te maken. 2Toen zei hij dat de leerlingen op
weg moesten gaan. Ze moesten de mensen
gaan vertellen over Gods nieuwe wereld, en
ze moesten zieke mensen beter maken.
3
Jezus zei tegen hen: ‘Jullie mogen niets
meenemen op je reis. Geen stok, geen tas,
geen brood, geen geld en geen extra
kleren. 4Als mensen je uitnodigen in hun huis,
blijf daar dan totdat je weer naar de volgende
stad gaat. 5Maar als mensen je niet
binnenlaten, dan moet je meteen uit die stad
weggaan. Je moet zelfs het stof van je voeten
vegen. Zo laat je zien dat die mensen de
verkeerde keus gemaakt hebben.’
6
De leerlingen gingen op weg. Ze reisden van
dorp naar dorp. Overal vertelden ze het goede
nieuws en maakten ze zieke mensen beter.
Verkondiging
Zingen: “Ga dan op weg” (melodie: NLB 868
“Lof zij de Heer, de almachtige Koning)
1. Ga dan op weg
en laat hoop en verwachting je leiden.
Ook al zijn pijn en verdriet
door geen mens te vermijden.
Wees niet bevreesd.
Ga, en vertrouw op de Geest

3. Ga dan op weg
en schud af al je twijfels en zorgen.
Ga, en ontdek wat vandaag
nog voor jou is verborgen.
Houd op het licht
altijd je ogen gericht,
dat zal je kracht zijn voor morgen
Danken en bidden - briefjes uitdelen en pen waarvoor gaan we bidden
Collecte
Slotlied: 10.000 reasons
met gitaar
Bless the Lord, O my soul
O my soul
Worship His holy name
Sing like never before
O my soul
I'll worship Your holy name
The sun comes up, it's a new day dawning
It's time to sing Your song again
Whatever may pass, and whatever lies before
me
Let me be singing when the evening comes
Bless the Lord, O my soul
O my soul
Worship His holy name
Sing like never before
O my soul
I'll worship Your holy name
You're rich in love, and You're slow to anger
Your name is great, and Your heart is kind
For all Your goodness I will keep on singing
Ten thousand reasons for my heart to find

Bless the Lord, O my soul
O my soul
Worship His holy name
Sing like never before
O my soul
I'll worship Your holy name
And on that day when my strength is failing
The end draws near and my time has come
Still my soul will sing Your praise unending
Ten thousand years and then forevermore
Bless the Lord, O my soul
O my soul
Worship His holy name
Sing like never before
O my soul
I'll worship Your holy name
Jesus, I'll worship Your holy name
Lord, I'll worship Your holy name
Sing like never before

O my soul
I'll worship Your holy name
Jesus, I'll worship Your holy name
I'll worship Your holy name

Zegen – en dan zingen we: NLB 416: 1, 2 en 4

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
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

