ja = ja
nee = nee

orde van de

jeugddienst
zondag 23 februari 2014
om 10.30 uur
in de kerk te Finsterwolde
C.G. Wiegersweg 1

m.m.v.
Gospelgroep Joyce
uit Winschoten

jongeren uit Reiderland
ds. W. Jöhlinger
organist: dhr. G. ter Harkel

MEDEDELINGEN EN WELKOM (Thijs)
SAMENZANG:

GROET - BEMOEDIGING:
V: De Heer zal bij u zij.
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: Amen

G: Der Heer zal u bewaren.
G: die hemel en aarde gemaakt heeft,
G: en niet in de steek laat wat Hij begon.

INLEIDING: Wat is je woord waard? (Vicctoria)
JOYCE
TELL THE GOOD NEWS
Hij heeft ons een stem gegeven om van hem te spreken.
Hij heeft ons een reden gegeven om te leven.
Het graf overwonnen, neem hij zonde weg.
Jezus gaf ons alles wat hij te geven had.
Nu wij door hem zijn bevrijd, moeten wij het vertrouwen in hem doorgeven.
Wij dragen de vlam en prijzen hoog zijn naam.
Wij zingen van het goede nieuws.

Vertel het goede nieuws.
Gods liefde is in ons allen.
Vertel het goede nieuws.
Jezus leeft!
In alle uithoeken van de wereld, zodat ieder het heeft gehoord.
We zullen zingen, het uitroepen, het tegen iedereen zeggen.
Gods woord houdt stand.
Vertel het goede nieuws.
We hebben geen ander keuze dan onze stem te verheffen.
En de hele wereld te laten weten wat God heeft gedaan.
Vertel het goede nieuws.
Gods woord houdt stand.
Wij dienen de opgestane Verlosser.
Ook nu is Hij bij ons.
Ik weet dat hij leeft, wat een ander ook beweren mag.
Ik zie zijn genadige hand en hoor zijn vreugdevolle stem.
Hij is altijd dichtbij.
KLEIN GLORIA
Glorie aan God, onze Vader.
Glorie aan Christus onze Heer.
Glorie aan de Geest van genade.
Drieenig God aan U de eer!
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto

Wij eren de Naam van onze God,
die van het begin en voor altijd geprezen
wordt.
Geprezen is Uw naam.
Geprezen is Uw naam!
Amen

GEBED (Alexander)
SCHRIFTLEZING: Mt 5 : 33-37 (Yke)
33 Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd: “Leg geen valse eed af, voor
de Heer gedane geloften moeten worden ingelost.” 34 En ik zeg jullie dat je helemaal niet moet
zweren, noch bij de hemel, want dat is de troon van God, 35 noch bij de aarde, want dat is zijn voetenbank, noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning; 36 zweer evenmin bij je eigen
hoofd, want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken. 37 Laat jullie ja ja zijn, en jullie
nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad.

SAMENZANG:

PROEF OP DE SOM:
Wat je toezegt, moet je ook doen! Maar hoe ver kun je gaan? (Alexander)
JOYCE
PAK MAAR M’N HAND
Ik leefde mijn leven,
Verdiende de kost met het vangen
van vissen
Iedere dag opnieuw mijzelf willen bewijzen,
#de beste willen zijn
Maar tevreden was ik niet
Er was een leegte in mijn leven
Wat was de zin van mijn bestaan?
En toen op een dag
Kwam Jezus eraan
En zei tegen mij...

Pak maar mijn hand
Stel niet te veel vragen
Je kunt niet als enige de wereld
Dragen
Pak nou maar mijn hand
Laat mij de weg wijzen
Het is geen probleem
Als je keer op keer jezelf wilt
bewijzen
Maar je kunt het niet alleen

Telkens mezelf willen bewijzen
Op de voorgrond willen staan
Haantje de voorste noemen ze mij
Maar ik kan het niet alleen
Zak naar de bodem
Golven overspoelen mij
Ik dreig te verdrinken
Maar met Jezus in mijn bestaan
Kan ik het aan
Hij zegt tegen mij...
TAKE ME BACK
Refrein:
Breng me terug, breng me terug, lieve Heer,
naar de plek waar ik u voor het eerst mocht
vinden.
Breng me terug, breng me terug, Lieve Heer,
waar ik voor het eerst geloofde.
Ik voel me zo ver weg van U Heer.
Maar toch voel ik dat U mij roept.
De eenvoudige dingen,
die ik ooit wist
De herinneringen trekken aan mij.

Refrein
Ik reik je mijn hand
Dus grijp deze kans
Want ik bied graag mijn hulp
aan jou, aan jou
Ik hoop dat jij mijn handen
vertrouwt.

Ik geef het toe Heer,
ik ben gezegend,
Maar toch kent mijn ziel geen voldoening.
Vernieuw mijn geloof,
herstel mijn weer blijdschap,
en droog mijn tranen.
Ik heb zo hard geprobeerd,
om het allemaal zelf te doen
Ik heb U nodig,
Om thuis te komen

DOORDENKEN: hoe kun je volgens Jezus betrouwbaar zijn en blijven ?
LIED: 864 : 1.5

GEBED: (Eline)

COLLECTE: (Emiel / Thijs-Lucas)
1 diaconie: duurzame vrede in Columbia
2 kerkkas van onze geloofsgemeenschap
JOYCE
GREAT IS THE LORD
Groot is de Heer
Hij is heilig en goed
Door Zijn kracht staan wij vast
In Zijn liefde
Groot is de Heer
Hij is waarachtig en trouw
Door genade bewijst Hij zijn liefde

Groot is de Heer
En waard onze lofprijs
Groot is de Heer
En waard onze eer
Groot is de Heer
Verhef dan je stem
Groot is de Heer
Glorie halleluja
U bent waardig Heer
Jezus, wij verheffen U
Groot bent u Heer

YOU RAISE ME UP
Als ik in de put zit
en mijn ziel bezwaard is
Als de zorgen komen
en mijn hart bedrukt wordt,
dan ben ik stil en
wacht hier in de stilte,
tot u komt
en even bij me zit
U tilt me op zodat ik op bergen kan staan
U tilt me op zodat ik over

stormachtige wateren kan wandelen
Ik ben sterk als ik op uw schouders ben
U tilt me op tot meer dan ik kan zijn.
Er is geen leven zonder hunkering
elk rusteloos hart klopt zo onvolmaakt.
Maar als u komt word ik vervuld van
verwondering
en denk ik dat ik eventjes de eeuwigheid kan
zien.

ZEGEN: (staande)
GEMEENTE ANTWOORDT: amen, amen, amen. (zingen)
************************************************************************************
MEDEDELINGEN:
De collecten tijdens de dienst zijn bestemd voor de bevordering van duurzame vrede in Columbia
en voor de kerkkas van onze geloofsgemeenschap.
De uitgangscollecte is voor het jeugdwerk in onze gemeente
* Maandag komt de redactie van DE SCHAKEL bijeen. Tot 9.00 uur kunt u kopij inleveren voor de
maart-uitgave (prot-gem-reiderland@hetnet.nl).
* Maandag om 20.00 uur is er een teamvergadering van de kindernevendienst in de pastorie in Drieborg.
* Donderdag om 15.00 uur begint de bijbelgespreksgroep Beerta in de Tjamme.
* Zondag a.s. begint de dienst om 9.30 uur in Bad Nieuweschans. Ds. W. Jöhlinger zal voorgaan.

