Mijn digitale ik

Jeugddienst op 1 april 2012 om 17.00 uur
Kerk van Mookhoek
Voorganger : Ds. Van Eijk uit Maasdijk
Muzikale medewerking:
Bert Priem,
Tobias Barth en
Wilco v.d. Steeg

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 40: Zoek eerst het koninkrijk van God
Zoekt eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid,
en dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.
Refrein:
Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.
Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.
Refrein:
Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.
Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien,
klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.
Votum en groet
Zingen: Opwekking 125: Heer ik kom tot u
Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
en reinig mijn hart.
Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.
Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.
Jezus op uw woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.
.

Tien vingerwijzingen
Gebed
Zingen: Opwekking 557: Laat uw glorie zien
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.
Refrein:
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.
(Refrein)
Laat uw glorie zien... (4x)
Wij aanbidden U...(4x)
Schriftlezing: Lucas 10:38-42 (NBV)
Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door
een vrouw die Marta heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer
zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Marta werd helemaal in beslag genomen
door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het u niet
schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij
moet helpen.’ De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je
maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel
gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’

Zingen: Opwekking 462: Aan uw voeten heer
(Refrein)
Aan uw voeten Heer,
is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.
Ja ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist’ren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.
Refrein:
Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.
In Geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.
Refrein:
Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt.
En ik kom tot rust bij U. (3x)
Schriftlezing: Psalm 139:1-12 (NBV)
Voor de koorleider. Van David, een psalm.
HEER , u kent mij, u doorgrondt mij,
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.
Geen woord ligt op mijn tong,
of u, HEER , kent het ten volle.
U omsluit mij, van achter en van voren,
u legt uw hand op mij.
Wonderlijk zoals u mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.
Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?
Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.
Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,

ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden.
Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,
het licht om mij heen veranderen in nacht,’
12 ook dan zou het duister voor u niet donker zijn –
de nacht zou oplichten als de dag,
het duister helder zijn als het licht.
Zingen: Psalm 139: vers 1,2 en 14
Heer, die zij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Giij mij tegen.
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.
Verkondiging: “mijn digitale ik”
Zingen: Opwekking 464: Wees stil voor het aangezicht van God
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
Dankgebed en voorbede
Collecten
 Stichting Voorkom
 Kerkrentmeesters
 Plaatselijk jeugdwerk
Zingen: Opwekking 614: Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,
met een kruis op zijn rug
en een doornenkroon.
Hoor, de menigte schreeuwt en roept:
'Kruisigt Hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon.
Zie het Lam aan het kruis
daar op Golgotha,
als de koning der Joden wordt Hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als Hij roept: 'Het is volbracht'.
Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.
In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is
nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.
(Refrein)
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect
kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.

Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg,
uw genade is mij genoeg.
Zegen
Zegen beantwoord met: Opwekking 579: Dank U, dank u voor uw kostbare bloed
Dank U, dank u voor uw kostbare bloed.
Dank U voor uw offer
dat ons de vrijheid biedt.
Dank U, U nam alle schuld van ons af.
Daarom zingen wij nu
een overwinningslied,
een overwinningslied.
Want U opent de weg naar de Vader,
laat Hem zien, zoals niemand Hem ziet.
Jezus, dankzij Uw trouw en genade
zingen wij dit vreugdelied.
Als dank voor wat U deed,
als dank voor wat U deed,
als dank voor wat U deed voor ons,
leed voor ons, streed voor ons.
Als dank voor wat U deed,
als dank voor wat U deed,
als dank voor wat U deed voor ons,
leed voor ons, streed voor ons.

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 2 september om 17:00 uur. De voorganger
zal Ds. Slager uit Rotterdam zijn.

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze dienst kan de
jeugddienstcommissie bereikt worden via:
e-mail:
jdcmookhoek@hervormdegemeentestrijen.nl
of anders via één van de commissieleden.
Jan Willem Barth
06-15392001
Miriam Hoogendam
06-11113397
Luuk Kamp
078-6731353 (jeugdouderling)
Marike Kamp
078-6731353
Wim de Kreek
078-6736186
Sophie Kuipers
078-6744009
Annette Lommers
078-6835933
Marcel Rijkers
078-6741921

Het adres van de website is:
www.hervormdegemeentestrijen.nl

