LITURGIE voor de PRAISEdienst op 14 oktober 2018.
Aanvang 19.00 uur. Voorganger: Ds. van Wilgenburg
Medewerking door GROW uit Wezep.
=================================================
Voor de dienst zingt GROW twee liederen:
- Breng je bij de bron
- Hope
Woord van welkom, mededelingen, stil gebed

Als ik in uw glorie,
uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij voor U,
in uw heiligdom.
Gekroond met uw heerlijkheid
zal ‘k zingen voor U:
‘k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu,
naar nooit zoveel als nu.

Votum en Groet

Gebed

Samenzang: Opwekking 392

Samenzang: Opwekking 616

Mijn Jezus, ik hou van U,
ik noem U mijn Vriend.
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend.
De grote Verlosser,
mijn Redder bent U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Houd mij dicht bij U.
Laat me nooit meer gaan.
Voor u leg ik mij leven neer.
Verlangend naar u vriendschap Heer.
U alleen begrijpt
Wat ik nodig heb.
U liefde die mij warmte geeft.
Als U mij in uw armen neemt

Mijn Jezus, ik hou van U,
want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing,
een wond in uw zij.
Voor mij de genade,
een doornenkroon voor U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.
Ik zal van U houden
in leven en dood.
En ik wil U prijzen,
zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven,
dan roep ik tot U:
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Leid mij naar Uw hart.
Breng mij terug naar U.
U bent mijn doel.
U bent mijn hartsverlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.

,

U bent mijn doel.
U bent mij hartsverlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.
Houd mij heel dicht bij U.
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Schriftlezing en overdenking: Johannes 15:9-17 (NBV)
Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn
liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik
me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn
liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal
je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te
geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat
ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat
zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van
de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben
niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op
weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in
mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op: heb elkaar
lief.

I believe in Jesus.
I believe He is the Son of God.
I believe He died and rose again.
I believe He paid for us all.
I believe He's here now,
standing in our midst.
Here with the power to heal now
and the grace to forgive.
I believe in You, Lord.
I believe You are the Son of God.
I believe You died and rose again.
I believe You paid for us all.
I believe You're here now,
standing in our midst.
Here with the power to heal now
and the grace to forgive.

Samenzang: Opwekking 426
Dankgebed
Ja, ik geloof in Jezus.
Ik geloof in Hem als Zoon van God.
Ik geloof dat Hij gestorven is.
Ik geloof dat Hij is opgestaan.
Hij is hier in ons midden,
Zijn armen uitgespreid.
Hij geneest als wij bidden,
Hij vergeeft en bevrijdt.
Ja, ik geloof in U, Heer.
Ik geloof in U als Zoon van God.
Ik geloof dat U gestorven bent.
Ik geloof dat U bent opgestaan.
U bent hier in ons midden,
Uw armen uitgespreid.
U geneest als wij bidden,
U vergeeft en bevrijdt.
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Collecte (GROW speelt twee liederen)
- Out there
- Houd vol
Samenzang: Welk een vriend is onze Jezus (versie Kees Kraayenoord)
Welk een vriend is onze Jezus,
Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, Dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonder neer,
Juist omdat wij 't al niet brengen
in 't gebed tot onze Heer
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Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in 't strijduur beeft,
Gaan wij dan met al ons strijden
tot Hem, die verlossing geeft
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is 't, die ons schraagt
Welk een Vriend is Jezus
Welk een Vriend is Jezus
Welk een Vriend is onze Heer
Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg
Dierb're Heiland! onze Toevlucht!
Gij zijt onze Hulp en Borg
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot den Heer;
In zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer
Welk een Vriend is Jezus
Welk een Vriend is Jezus
Welk een Vriend is onze Heer
Zegen
Na de dienst speelt GROW nog twee liederen:
- The One
- Won’t Go for the Other one

*****
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