Liederen jeugddienst 15 mei 2022
Voorzang: Laat uw glorie zien (Opw 557) (HH
684)
Laat uw glorie zien aan heel de wereld om ons
heen;
als wij samen U aanbidden dan maakt U ons
één.
Laat uw glorie zien, laat alle blijdschap die U
brengt
een getuigenis van hoop zijn voor wie U niet
kent.
Refr Als wij samen U aanbidden en vol eerbied
voor U staan,
daalt uw Geest neer in ons midden; raak ons
allen aan.
Als wij Jezus' naam belijden als de enige die
redt.
Toon uw majesteit en glorie, dat is ons gebed.
Laat uw glorie zien, dat heel de wereld horen
mag
het lied van Jezus en het kruis waar Hij ons
redding bracht.
Laat uw glorie zien aan wie gebroken is en
moe,
dat zij horen hoe U liefdevol hun namen
roept.
Refr.: Als wij samen U aanbidden en vol
eerbied voor U staan,
daalt uw Geest neer in ons midden; raak ons
allen aan.
Als wij Jezus' naam belijden als de enige die
redt.
Toon uw majesteit en glorie, dat is ons gebed.
Laat uw glorie zien. ..
Wij aanbidden U...
Refr.: Als wij samen U aanbidden en vol
eerbied voor U staan,
daalt uw Geest neer in ons midden; raak ons
allen aan.
Als wij Jezus' naam belijden als de enige die
redt.
Toon uw majesteit en glorie, dat is ons gebed.
Welkom
sketch
Eeuwige God (Opw. 454) (HH 717)
Zegen, aanbidding, kracht, overwinning. Ere zij
de eeuwige God.

Laat elke natie, elke creatie, Buigen voor de
eeuwige God.
Elke tong in hemel, op aard zal uw macht
belijden
Elke knie buigt neer voor uw troon,
Aanbiddend.
U wordt hoog verheven o God En oneindig is
uw heerschappij.
O eeuwige God.
Zegen, aanbidding, kracht, overwinning. Ere zij
de eeuwige God.
Laat elke natie, elke creatie, Buigen voor de
eeuwige God.
Elke tong in hemel, op aard zal uw macht
belijden
Elke knie buigt neer voor uw troon,
Aanbiddend.
U wordt hoog verheven o God En oneindig is
uw heerschappij.
O eeuwige God.
De aarde wordt vol van uw Koninkrijk Zing nu
voor de eeuwige God
Geen andere macht is aan U gelijk Zing nu
voor de eeuwige God.
Elke tong in hemel, op aard zal uw macht
belijden
Elke knie buigt neer voor uw troon,
Aanbiddend.
U wordt hoog verheven o God En oneindig is
uw heerschappij.
O eeuwige God.
O eeuwige God.
O eeuwige God.
Bemoediging en groet
Gebed
In eeuwigheid (Opw 799)
De middag kleurde zwart, de hemel treurde
zacht
Gods Zoon werd aan het kruis geslagen
Hij werd voor ons vervloekt vergoot voor ons
Zijn bloed
Zo heeft Hij onze straf gedragen
Hij gaf één laatste schreeuw de hemel keek en
zweeg
Gods Zoon werd naar het graf gedragen
Een oorlog in het graf de dood werd
overmand
Op eigen grond voorgoed verslagen

Opeens bewoog de grond de steen werd
weggerold
Volmaakte liefde won zelfs van het graf
Nee, dood, jij heerst niet meer, de Opgestane
Heer
Heeft al je macht gebroken!

Schriftlezing 2
1 Kor.1:18-25 (BGT)
Mijn Verlosser leeft (opw 554) (HH 610)
Ik weet: Hij heeft mij gered
Mij in de vrijheid gezet, Ik geloof, ik geloof
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld
Heeft mij met liefde gevuld, Ik geloof, ik geloof

Want Jezus leeft in eeuwigheid, verrezen
Heer, in heerlijkheid
Verheven en verheerlijkt
Jezus, Hij leeft! Jezus, Hij leeft!

'k Hef een banier op
Mijn Heer stond op uit het graf
Mijn Verlosser leeft, Mijn Verlosser leeft
Mijn Verlosser leeft, Mijn Verlosser leeft

Opeens bewoog de grond de steen werd
weggerold
Volmaakte liefde won zelfs van het graf
Nee, dood, jij heerst niet meer de Opgestane
Heer
Heeft al je macht gebroken

Ik weet: Hij heeft mij gered
Mij in de vrijheid gezet, Ik geloof, ik geloof
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld
Heeft mij met liefde gevuld, Ik geloof, ik geloof

Want Jezus leeft in eeuwigheid verrezen Heer,
in heerlijkheid
Verheven en verheerlijkt
Jezus, Hij leeft! Jezus, Hij leeft!
Want Jezus leeft in eeuwigheid
Verrezen Heer, in heerlijkheid
Verheven en verheerlijkt
Jezus, Hij leeft! Jezus, Hij leeft!
We zingen halleluja, We zingen halleluja, We
zingen halleluja
Het Lam is opgestaan!
We zingen halleluja, We zingen halleluja, We
zingen halleluja
Het Lam is opgestaan!
We zingen halleluja, We zingen halleluja, We
zingen halleluja
Het Lam is opgestaan!
We zingen halleluja, We zingen halleluja, We
zingen halleluja
Het Lam is opgestaan!
Want Jezus leeft in eeuwigheid
Verrezen Heer, in heerlijkheid
Verheven en verheerlijkt
Jezus, Hij leeft! Jezus, Hij leeft!
Want Jezus leeft in eeuwigheid
Verrezen Heer, in heerlijkheid
Verheven en verheerlijkt
Jezus, Hij leeft! Jezus, Hij leeft!
Schriftlezing 1
Joh.20:24-31 (BGT)
Luisteren naar:
Confidence (Sanctus Real
samenvatting vertaling via de beamer

'k Hef een banier op
Mijn Heer stond op uit het graf
Mijn Verlosser leeft, Mijn Verlosser leeft
Mijn Verlosser leeft, Mijn Verlosser leeft
U draagt mijn lasten, U richt mij op.
Om dansend op de berg te zien, hoe U weer
komen zal.
Mijn Verlosser leeft, Mijn Verlosser leeft
Mijn Verlosser leeft, Mijn Verlosser leeft
Mijn Verlosser leeft, Mijn Verlosser leeft
Mijn Verlosser leeft, Mijn Verlosser leeft
Preek
Jezus, Overwinnaar. (Opw. 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 en 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!
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
Voor eeuwig is Uw heerschappij, Uw troon
staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar
Voor eeuwig is Uw heerschappij, Uw troon
staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar
Naam boven alle namen, Naam boven alle
namen, Naam boven alle namen
Naam boven alle namen, Naam boven alle
namen, Naam boven alle namen, naam boven
alle namen
Voor eeuwig is Uw heerschappij, Uw troon
staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar, U bent Jezus overwinnaar,
U bent Jezus overwinnaar!
Geloofsbelijdenis
U bent sterker
Zoals een sprankje licht het duister breekt, U
bent sterker
Mijn angst verstilt wanneer uw liefde spreekt
U bent sterker
Licht dat altijd schijnt. Liefde zonder eind

Whooo, whooo, Jezus, U bent en blijft meer
dan genoeg voor mij
Whooo, whooo, Jezus, U bent en blijft mijn
God in eeuwigheid
Jezus U bent meer dan genoeg voor mij
Jezus U bent mijn God in eeuwigheid
Jezus U bent meer dan genoeg voor mij
Jezus U blijft mijn God in eeuwigheid
Licht dat altijd schijnt. Liefde zonder eind.
Gebeden
Aankondiging collecte
Slotlied: Hij is verheerlijkt (opw 349) (medley
met Opw 174)
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo
hoog, ‘k zal hem prijzen.
Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt en
ik verhoog zijn naam.
Hij is mijn God, zijn waarheid houdt eeuwig
stand.
Hemel een aard’, verheugen zich in zijn naam.
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo
Juicht, want Jezus is Heer.
Kinderen Sions verblijdt u ter ere van Hem, die
ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft, Jezus de Koning die
mensen het leven weer geeft.
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo
hoog, ‘k zal hem prijzen.
Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt en
ik verhoog zijn naam.

En moet ik door een dal van lijden gaan, U
bent sterker
En als ik val en niet meer op kan staan, U bent
sterker
Licht dat altijd schijnt. Liefde zonder eind.

Hij is mijn God, zijn waarheid houdt eeuwig
stand.
Hemel een aard’, verheugen zich in zijn naam.
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo
hoog.

Refr: Jezus U bent meer dan genoeg voor mij
Jezus U blijft, mijn God in eeuwigheid

Hij is mijn God, zijn waarheid houdt eeuwig
stand.
Hemel een aard’, verheugen zich in zijn naam.
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo
hoog.
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo
hoog.
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo
hoog.

En als m'n leven hier ten einde loopt, U bent
sterker
Want aan de horizon gloort nieuwe hoop, U
bent sterker
Refr: Jezus U bent meer dan genoeg voor mij
Jezus U blijft mijn God in eeuwigheid
Jezus U bent meer dan genoeg voor mij
Jezus U blijft mijn God in eeuwigheid

Zegen met gesproken amen

