Liturgie voor de
Jeugddienst
zondag 7 juni 2015

Vertrouw jij …..
Voorganger: ds. Sander Ris
Muzikale medewerking: Jeugdkoor Op Weg
o.l.v. Bastiaan van der Pijl

Jeugdkoor Op Weg zingt ‘Celebrate’
Woord van welkom
Zingen – Lied 1005 : 1, 4, 5

(we gaan staan)

1. Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Refrein
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
Refrein
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Refrein
Christus, ons licht
Schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
Schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Belofte en groet

(we gaan zitten)

Introductie op het thema ‘Vertrouw jij ….’
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Jeugdkoor Op Weg zingt:
- Sanctuary
- You never let go
Gebed
Zingen – Lied 940
1. Verberg mij nu onder uw vleugels Heer.
Houd mij vast in uw sterke hand.
Refrein
Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed.
Dan word ik stil; U bent mijn God.
2. Vind rust mijn ziel in God alleen.
Ken zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil.
Refrein
Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed.
Dan word ik stil; U bent mijn God.
Dan word ik stil; U bent mijn God.
Zingen – Mijn herder (Psalm 23, Sela)
De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met zijn liefde.
De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.
Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne.
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis.
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.
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De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met zijn liefde.
De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.
Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden.
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan.
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.
Slot (4x)
Al gaat mijn weg door een donker dal;
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats
waar ik eeuwig thuis zal zijn
Gedicht
Jeugdkoor Op Weg zingt:
- Als het leven soms pijn doet
- Hij die komt
Lezingen uit de bijbel
Genesis 27 : 11 - 30 (Bijbel in Gewone Taal)
11 Toen zei Jakob tegen zijn moeder: ‘Maar Esau heeft overal haar, en
ik helemaal niet! 12 Stel je voor dat vader me aanraakt. Dan merkt hij
dat ik hem bedrieg. Dan zal hij me niet zegenen, maar vervloeken!’ 13
Rebekka zei: ‘Die vervloeking zal dan voor mij gelden, jongen. Doe nu
maar wat ik gezegd heb en ga die bokjes halen.’ 14 Jakob haalde de
bokjes en bracht ze bij zijn moeder. Rebekka maakte ze klaar zoals
Isaak het lekker vond. 15 Toen pakte ze kleren van Esau, de mooiste
die ze kon vinden. Die liet ze Jakob aantrekken. 16 Daarna deed ze het
vel van de bokjes om Jakobs handen en om zijn gladde hals. 17 Ten
slotte gaf ze hem het lekkere eten, met wat brood.
18 Jakob ging met het eten naar zijn vader. Hij zei: ‘Dag vader!’ Isaak
zei: ‘Wie ben je, zoon?’ 19 ‘Ik ben Esau, uw oudste zoon,’ zei Jakob. ‘Ik
heb gedaan wat u wilde. Gaat u maar zitten en eet iets van dit vlees.
Dan kunt u mij zegenen.’ 20 Isaak zei: ‘Wat ben je snel terug, jongen!’
Jakob zei: ‘Ja, de Heer heeft mij geholpen om vlug een dier te schieten.’
21 Toen zei Isaak: ‘Kom eens wat dichterbij. Laat me eens voelen of je
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echt mijn zoon Esau bent.’ 22 Jakob kwam dichterbij. Isaak raakte hem
aan en zei: ‘Je stem lijkt op de stem van Jakob, maar je handen lijken
op de handen van Esau.’ 23 Isaak herkende Jakob niet. Want hij voelde
haar op Jakobs handen, net zoals op de handen van Esau. Daarom
maakte Isaak zich klaar om Jakob te zegenen.
24 Maar eerst vroeg Isaak nog een keer: ‘Ben jij echt mijn zoon Esau?’
En weer zei Jakob: ‘Ja.’ 25 Isaak zei: ‘Zet het vlees dan wat dichterbij,
zodat ik wat kan eten, jongen. Dan zal ik je zegenen.’ Jakob zette het
vlees dichterbij en gaf Isaak ook wat wijn. Isaak at en dronk. 26 Toen
zei hij: ‘Kom wat dichterbij, jongen, en geef me een kus.’ 27 Jakob
kwam dichterbij en gaf Isaak een kus. Isaak rook de kleren die Jakob
droeg. Daarna zegende hij hem en zei: ‘Mijn zoon, je ruikt net als de
akkers die de Heer gezegend heeft.28 God zal zorgen voor veel regen
op je akkers. Alles zal goed groeien op je land. Je zult altijd heel veel
graan en wijn hebben. 29 Volken zullen jou dienen en voor je buigen. Je
zult de baas zijn over je broers, en zij zullen voor je buigen. God zal
goed zijn voor mensen die goed zijn voor jou. Maar mensen die jou
slecht behandelen, zullen door God gestraft worden.’ 30 Zo werd Jakob
door Isaak gezegend. Meteen daarna ging Jakob naar buiten.
Genesis 32:4-9 en 23-33 (Bijbel in Gewone Taal)
4 Daarna stuurde Jakob een paar mannen vooruit, naar zijn broer Esau.
Die woonde in Seïr, in Edom. 5 Jakob zei tegen zijn mannen: ‘Ga naar
Esau, en wees heel beleefd tegen hem. Zeg hem dat ik een tijd bij
Laban gewoond heb en nu naar hem toe kom. 6 Vertel hem dat ik veel
koeien heb, en ezels, schapen en geiten, en ook veel slaven en
slavinnen. Ik wil weten of hij vriendelijk tegen me zal zijn.’ 7 Toen de
mannen weer bij Jakob terugkwamen, zeiden ze: ‘We zijn bij uw broer
Esau geweest. Hij komt hiernaartoe, en hij heeft vierhonderd mannen
bij zich.’ 8 Jakob schrok. Hij werd heel bang. Hij verdeelde zijn mensen
in twee groepen. Ook de schapen, geiten, koeien en kamelen verdeelde
hij in twee groepen. 9 Want hij dacht: Als Esau de ene groep aanvalt en
doodt, dan kan de andere groep nog vluchten.
23 Het was nog nacht toen Jakob opstond. Hij riep zijn twee vrouwen,
zijn twee slavinnen en zijn elf kinderen. Hij ging met ze naar de rivier
de Jabbok, naar een ondiep gedeelte. Daar bracht hij ze naar de
overkant. 24 Daarna bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant.
25 Jakob bleef alleen achter. Opeens was er iemand die met hem begon
te vechten. Ze vochten totdat het ochtend werd. 26 Toen de onbekende
man merkte dat hij niet van Jakob kon winnen, raakte hij Jakobs heup
aan. De heup schoot uit de kom. 27 De onbekende zei: ‘Laat me gaan.
Het begint al dag te worden.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan. Eerst
moet u mij zegenen.’ 28 De ander vroeg: ‘Hoe heet je?’ Jakob zei: ‘Ik
heet Jakob.’ 29 De ander zei: ‘Voortaan heet je niet meer Jakob, maar
Israël. Je hebt gevochten met God en met mensen. En je hebt
gewonnen.’
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30 Toen zei Jakob: ‘Vertel nu hoe u heet.’ Maar de ander zei: ‘Waarom
vraag je hoe ik heet?’ Daarna zegende hij Jakob. 31 Jakob noemde die
plaats Peniël. Hij zei: ‘Hier heb ik God gezien, met mijn eigen ogen. En
toch ben ik blijven leven.’ 32 Toen kwam de zon op. Jakob stak de rivier
over bij Peniël. Hij liep moeilijk, omdat zijn heup pijn deed.

Overdenking
Zingen – Opwekking 642
Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.
Refrein
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
'k wil U daar ontmoeten, Heer.
Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: "Ontmoet mij hier."
Refrein
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
'k wil U daar ontmoeten, Heer.
Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.
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Jeugdkoor Op Weg zingt:
- Door het geloof
- Alive Forever Amen
Gebed
Collecte
Zingen - Opwekking 609 – U bent heilig
(normaal=mannen, cursief = vrouwen)

(we gaan staan)

U bent heilig - U bent heilig
U bent machtig - U bent machtig
U bent waardig - U bent waardig
Eer en ontzag - Eer en ontzag
Ik wil volgen
Ik wil luist'ren
Van U houden
Iedere dag

- Ik wil volgen
- Ik wil luist'ren
- Van U houden
- Iedere dag

Refrein:
Ik wil zingen - U die koning bent
En juichen
- en de hoogste Heer
In aanbidding - U de machtige
mij buigen
- Kwam op aarde neer
U de Heer
- Als Immanuel
aller heren
- God zal met ons zijn
U mijn God
- Als het Lam van God
Wil ik eren
Zo volmaakt en rein
Ik wil zingen - U die leven geeft
En juichen
- Mij bevrijding bracht
In aanbidding - En voor eeuwig leeft
mij buigen
- U hebt alle macht
U de Heer
- U de Alfa, Omega
aller heren
- Eens zal ik U zien
U mijn God
- U mijn Meester, Messias,
Wil ik eren
- Verlosser en Vriend
U bent mijn Vredevorst - U bent mijn Vredevorst
en ik leef alleen voor U - en ik leef alleen voor U
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U bent heilig - U bent heilig
U bent machtig - U bent machtig
U bent waardig - U bent waardig
Eer en ontzag - Eer en ontzag
Ik wil volgen
Ik wil luist'ren
Van U houden
Iedere dag

- Ik wil volgen
- Ik wil luist'ren
- Van U houden
- Iedere dag

Refrein:
Ik wil zingen - U die koning bent
En juichen
- en de hoogste Heer
In aanbidding - U de machtige
mij buigen
- Kwam op aarde neer
U de Heer
- Als Immanuel
aller heren
- God zal met ons zijn
U mijn God
- Als het Lam van God
Wil ik eren
- Zo volmaakt en rein
Ik wil zingen - U die leven geeft
En juichen
- Mij bevrijding bracht
In aanbidding - En voor eeuwig leeft
mij buigen
- U hebt alle macht
U de Heer
- U de Alfa, Omega
aller heren
- Eens zal ik U zien
U mijn God
- U mijn Meester, Messias,
Wil ik eren
- Verlosser en Vriend
U bent mijn Vredevorst - U bent mijn Vredevorst
en ik leef alleen voor U - en ik leef alleen voor U
U bent mijn Vredevorst - U bent mijn Vredevorst
en ik leef alleen voor U - en ik leef alleen voor U

Zegenbede van Franciscus
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