Liturgie
Liturgie voor de openluchtdienst op zondag 1 september 2019
op De Brink in Heerde.
Aanvang 16.30 uur.

Thema: “sorry seems to be the hardest word”

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Muzikale medewerking:

ds. André van der Graaf
Peter Draaier
Living Letter uit Wapenveld

Samenzang voor de dienst:
Op Toonhoogte 216:
1. 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.

2. 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.

3. 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 nimmermeer.
Opwekking 832:
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.
U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!
De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!
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De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Opwekking voor kids 100:
1. Sta ’s even op
als je Jezus liefhebt.
Sta ’s even op
als je van Hem houdt.
Laat eens merken,
laat eens merken
dat je van Hem houdt.

2. Geef elkaar de hand
als je Jezus liefhebt.
Geef elkaar de hand
als je van Hem houdt.
Laat eens merken,
laat eens merken
dat je van Hem houdt.

3. Draai ’s even rond
als je Jezus liefhebt.
Draai ’s even rond
als je van Hem houdt.
Laat eens merken,
laat eens merken
dat je van Hem houdt.

4. Spring ’s in de lucht
als je Jezus liefhebt.
Spring ’s in de lucht
als je van Hem houdt.
Laat eens merken,
laat eens merken
dat je van Hem houdt.

5. Ga ’s even zitten
als je Jezus liefhebt.
Ga ’s even zitten
als je van Hem houdt.
Laat eens merken,
laat eens merken
dat je van Hem houdt.

Welkom en mededelingen
Zingen: Gezang 161 (Gereformeerd Kerkboek)
Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
3

'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
eeuw'ge zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons:
één met God de Vader en verenigd met uw volk.
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer.
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd,
en in uw vergeving leef ik nu.
Vader van het leven, ik geloof ik U.
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht.
U die via duizend wegen ons hier samenbrengt;
en op duizend wegen zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.

Stil Gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Opwekking 347
Ik geloof in God de Vader,
Schepper, die de schepping draagt.
In zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd,
aan het kruis de wereld redde,
onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand.
Jezus, Hij is Heer,
Hij is Heer.
Naam aller namen,
naam aller namen.

4x

Ik geloof in God de Trooster,
gaven van de Heil’ge Geest,
die Gods woord aan ons bevestigt:
gaat en predikt en geneest.
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Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt zijn naam:
Jezus, U bent Heer,
U bent Heer.
Naam aller namen,
naam aller namen.

4x

Zingen: Opwekking 801
2x:
Mijn hart gelooft,
mijn mond belijdt
dat Jezus leeft,
en leeft in mij.
Ik houd mij vast aan Hem
met alles wat ik ben,
mijn hoop is in zijn naam alleen.
Refrein:
Immanuel,
God dichtbij.
Hij is het leven,
het vuur in mij.
Immanuel,
God dichtbij.
Hij is het leven in mij.
Mijn hart gelooft,
mijn mond belijdt:
waar ik ook ben,
daar is Hij bij.
God toont zijn koninkrijk.
Ik draag zijn heerlijkheid
door zijn aanwezigheid in mij.
(Refrein)
Bridge 2x:
God is achter en voor mij,
omgeeft mij altijd.
Hij is boven en onder,
zelfs binnenin mij.
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Immanuel,
God dichtbij.
Hij is het leven.
Immanuel,
God dichtbij.
Hij is het leven,
het vuur in mij.
Immanuel,
God dichtbij.
Hij is het leven.
(Refrein)

Gebed om de opening van het Woord en verlichting van de Heilige Geest
Schriftlezing: Filippenzen 2: 5-11 (NBV)
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Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6Hij die de
gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7maar deed er
afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een
mens. En als mens verschenen, 8heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam
tot in de dood – de dood aan het kruis. 9Daarom heeft God hem hoog
verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10opdat in
de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en
onder de aarde, 11en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van
God, de Vader.

Zingen: Opwekking 350
1. Vader, vol van vrees en schaamte,
buigen wij voor U.
Heel uw werk door ons vertreden,
klaagt ons, mensheid aan bij U.

2. Heer ontferm U over ons,
die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder,
neem ons in uw liefde aan.

3. Vader, in dit uur der waarheid,
keren w'ons tot U.
O, vergeef ons, Heer herstel ons,
maak ons hart en leven nieuw.

4. Vul ons met uw heil'ge Geest,
geef vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal uw macht aanschouwen,
dat wij uw naam verhogen Heer.

Verkondiging: “Sorry seems to be the hardest word”
Zingen: Opwekking 123
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
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Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar
Zon maan en sterren in hemelse baan
Tonen zo duid'lijk Uw Godd'lijke wijsheid,
Uw grote trouw die zal blijven bestaan.
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Groot is uw trouw ied're morgen opnieuw
Groot is uw trouw, U blijft altijd dezelfde
Groot is uw trouw die zal blijven bestaan
Groot is uw trouw tot in eeuwigheid
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotlied: Trinity – Ik wens jou
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
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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

Zegen
De uitgangscollecte is bestemd voor de Jeugdraad.

*****
De volgende jeugddienst is op zondag 29 september en wordt geleid ds. G.J. Röben.
Wil je een reactie geven op deze jeugddienst?
Mail dan naar: jdc@hervormdheerde.nl
of reageer via het reactieformulier op www.hervormdheerde.nl.
*****
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