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Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 539
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God.
Kom, zoals je bent, aanbid Hem.
Kom, zoals je bent en geef je hart.
Kom.
Eens zal elke tong U belijden als Heer,
buigt zich elke knie voor U neer.
Toch heeft U het beste aan hem beloofd
die nu in U gelooft.
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Votum en groet
Zingen: Gezang 442:1, 2 en 4
Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.
Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.

In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.
Geloofsbelijdenis: Gezongen door Elise Visser
Elise Visser
 Opwekking 429: God wijst mij een weg
Gebed
Zingen: gemeente met Elise Evangelische Liedbundel 185
Leer mij uw weg, o Heer; leer mij uw weg.
Schenk van uw kracht mij meer, leer mij uw weg.
Houd mij in evenwicht, dat ‘k voor uw aangezicht
wandel in ’t volle licht, leer mij uw weg.
Als vrees soms ’t hart benauwt, leer mij uw weg.
Als zorg mijn dank verflauwt, leer mij uw weg.
Help mij in vreugd en pijn,
noodweer of zonneschijn
steeds blij in U te zijn, leer mij uw weg.
Hoe ook mijn toestand wordt, leer mij uw weg.
’t Leven zij lang of kort, leer mij uw weg.
Is dan mijn loop volbracht,
vrees ik geen dood of macht,
daar mijn ziel U verwacht, leer mij uw weg.
Wat ook dit leven brengt, Hij is nabij.
’t Zij ’t vreugd of droefheid schenkt, Hij is nabij.
Hoe sterk ook satans macht,
Jezus geeft licht en kracht,
ieder die Hem verwacht; Hij is nabij.
Schriftlezing: Genesis 12: 1-5
De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je
naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot
volk maken,
ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal
zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde
zullen wensen
gezegend te worden als jij.’ Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had
opgedragen. Hij was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot,
de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de

slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar
Kanaän. Toen ze daar waren aangekomen
Schriftlezing: Hebreeën 11: 1-3 en 8
Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de
waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden
geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van
God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.
Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar
een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten
waarheen.
Zingen: Psalm 25:2
Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
‘k blijf U al den dag verwachten.
Verkondiging: ”Wat ben jij van plan?”
Zingen: Oude Op Toonhoogte 204
Wat God in deze tijd zoekt,
dat is een jeugd, die strijdt.
Die zich met ziel en lichaam
aan Christus heeft gewijd.
Maar niet in eigen krachten
zich inspant tot het werk.
God zoekt in deze dagen een
jeugd, in Zijn kracht sterk.
Wat God in deze tijd zoekt
dat is een jeugd vol vuur.
Die aan de Heiland trouw is,
die Hem dient ieder uur.
Die niet slechts met de lippen
Hem Heer en Meester noemt.
God zoekt in deze dagen
een jeugd, die in Hem roemt.

Wat God in deze tijd zoekt
dat is een jeugd, die blij,
haar leven aan de Heer geeft
omdat zij wil dat Hij,
die het haar heeft gegeven
Zijn Koninkrijk slechts bouwt.
God zoekt in deze dagen een
jeugd, die Hem vertrouwt.
Wat God in deze tijd zoekt
dat is een jeugd die vraagt:
Wat wilt Gij dat ik doen zal?
zodat de rest vervaagt.
Heer, neem ons jonge mensen,
wij geven ons aan U.
Maak uit ons in deez dagen
een jeugd, die strijdt voor U.
Elise Visser
 Opwekking 645: Ik kies vandaag: ik leef
 Youth For Christ 23: Create in me a clean heart
Dankgebed en voorbede
Collecten
 "Kom over en help"
 Kerkrentmeesters
 Plaatselijk jeugdwerk
Zingen: Op Toonhoogte 336
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!
Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.
Zegen
Zegen beantwoord met: Op Toonhoogte 326
Wij gaan op weg met brandend hart,
met een gebed bij elke stap.
Het lied van hoop klinkt door de landen,
zingend van de nieuwe dag.
Tweeduizend jaar, en dag en nacht
brandt deze vlam, verlicht ons land.
Mensen wachten, harten smachten
naar een liefde die verwarmt.
(Refrein)
Laat de vlam weer branden,
als een helder baken:
als heraut van ‘t morgenuur.
Laat het lied weer sprank’len,
laat de liefde branden,
als een vuur, als een vuur.
De liefde roept, de waarheid spreekt;
dat is de kracht waarmee wij gaan,
om hen die vallen, hen die wank’len
op te vangen in uw naam.
(Refrein 2x)
Als een vuur, als een vuur.

De jeugddienstcommissie wenst jou en u een gezegende week toe en
we hopen jou en u in een volgende jeugddienst weer te zien!! Deze
wordt gehouden op zondag 20 november 2011 om 17:00 uur. De
voorganger zal Ds. Van de Woestijne zijn.
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