21 maart 2021 10.00 Boelenslaan, Jeugddienst, 6e Lijdenszondag
Thema: “Breng ons samen, één in uw naam”.

Voor de dienst: Lied 832 Opw
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, 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.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.

Welkom/ Mededelingen door Jenny
Intochtslied: Lied 715
Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers
Ik kan zo sterk verlangen naar
De binnenpleinen van de Heer
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee
Zo'n blijvende schreeuw om de Levende God.
Een vogel is er thuis
Heer van de hemelse legers
Een zwaluw voedt haar jongen op
Bij U onder de pannen, God
Wonen bij U is een zegen
Zo'n blijvende kans om te zingen voor U.

Gelukkig wie naar U
Vol van verlangen op weg zijn
Zelfs in het dorre bomendal
Zien zij een bron en regenval
Gaan zij van zegen tot zegen
Naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.
Ach hoor en kijk naar mij
Heer van de hemelse legers
Ja liever één dag dicht bij U
Dan duizend dagen zonder U
Liever bij U aan de drempel
Dan binnen te zijn in een duistere tent.
De Heer beveiligt ons
Eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
Aan mensen, eerlijk onderweg
Heer van de Hemelse legers
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
Wat hou ik van Uw huis!

Stil gebed,
Gelofte en groet
Wetslezing: Filippenzen 2:1-11 Basisbijbel. Gelezen door: Janneke
1 Als jullie je inderdaad laten bemoedigen door Christus, en als jullie liefde voor elkaar
hebben, en als jullie je door de Geest laten leiden, en als jullie met elkaar meeleven,
2 maak mij dan helemáál blij door samen één te zijn. Houd van elkaar. Heb allemaal
hetzelfde verlangen en hetzelfde doel.
3 Doe niets om er zelf beter van te worden of om erover te kunnen opscheppen. Maar wees
bescheiden en vind andere mensen belangrijker dan jezelf.
4 Let niet alleen op wat goed is voor jezelf. Let ook op wat goed is voor een ander.
5 Wees net zo als Jezus Christus was.
6 Hij was God. Maar Hij vond dat niet zó belangrijk, dat Hij het niet los kon laten.
7 Nee, Hij heeft zelfs al zijn goddelijkheid opgegeven. Hij kwam naar de aarde om een
dienaar te worden. Hij werd helemaal mens.
8 En als mens heeft Hij Zichzelf vernederd door gehoorzaam te zijn tot de dood. Ja, zelfs tot
de dood aan een kruis.
9 Daarom heeft God Hem ook de hoogste eer en de allergrootste macht gegeven. Hij heeft
Hem belangrijker en machtiger gemaakt dan wie dan ook.
10 Want God wil dat iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde de knieën zal
buigen voor Jezus.
11 Hij wil dat iedereen hardop zal toegeven dat Jezus de Heer is. Want dat eert God de Vader!
12 Lieve broeders en zusters, blijf ook nu met diep ontzag voor God je best doen om zó te
leven als past bij mensen die bij God horen.
13 God zal ervoor zorgen dat jullie willen doen wat zijn plan voor jullie is. En dat niet alleen.
Hij zal er óók voor zorgen dat jullie dat ook kúnnen.
14 Doe alles zonder mopperen of klagen.

15 Zorg ervoor dat niemand iets slechts van jullie kan zeggen. Wees echte kinderen van God
op wie niets valt aan te merken. Want dan zullen jullie als stralende sterren zijn, die opvallen
tussen de slechte en ongehoorzame mensen van deze tijd.
16 Blijf gehoorzaam aan het woord dat leven geeft.

Zingen: Lied 268 Opw = Elb 118
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.
Refrein
Zie onze God, de Koning-knecht
Hij heeft zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag
gedragen door zijn liefd’en kracht.
En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij : “uw wil geschied’
Refrein...
Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard’en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg.
Refrein...
Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned’rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
Refrein..

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing Johannes 13:1 t/m 15 door Nynke
1 Jezus wist dat voor Hem de tijd was gekomen om uit deze wereld weg te gaan. Hij zou
teruggaan naar de Vader. Vóór de dag van het Paasfeest hield Jezus al heel veel van zijn
vrienden. En Hij hield van hen tot aan het einde.
3 De duivel had Judas Iskariot, de zoon van Simon, al opgestookt om Jezus te verraden. Jezus
wist dat de Vader Hem alle macht had gegeven. Hij wist dat Hij bij God vandaan kwam en nu
weer naar God zou teruggaan.
4 Maar Hij stond op van tafel, trok zijn bovenkleren uit en deed een linnen doek om.
5 Hij goot water in een waskom en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen.
Hij droogde ze af met de doek die Hij om had.

6 Toen Hij bij Simon Petrus kwam, zei Simon tegen Hem: "Heer, wilt Ú mijn voeten
wassen?"
7 Jezus antwoordde Hem: "Nu begrijp je nog niet wat Ik doe, maar later zul je het begrijpen."
8 Petrus zei tegen Hem: "Geen sprake van! Ik wil niet dat U mijn voeten wast!"
Jezus antwoordde hem: "Als Ik je voeten niet mag wassen, kun je niet bij Mij horen."
9 Simon Petrus zei tegen Hem: "Heer, was dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen
en mijn hoofd!"
10 Jezus zei tegen hem: "Als je je gewassen hebt, hoef je alleen je voeten te wassen, want je
bent al helemaal schoon. Jullie zijn schoon en zuiver, maar niet allemaal."
11 Jezus wist namelijk wie Hem zou verraden. Daarom zei Hij: 'Jullie zijn niet allemaal
schoon en zuiver.'
12 Toen Hij hun voeten had gewassen, trok Hij zijn bovenkleren weer aan. Toen ging Hij bij
hen aan tafel zitten. Hij vroeg: "Begrijpen jullie wat Ik heb gedaan?
13 Jullie noemen Mij 'Meester' en 'Heer.' Dat is goed, want dat BEN IK ook.
14 Ik, jullie Heer en Meester, heb jullie voeten gewassen.
Daarom moeten jullie ook elkaars voeten wassen.
15 Want Ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Jullie moeten hetzelfde doen als Ik.
Johannes 13:16 t/m 30 door Sanne
16 Luister goed! Ik zeg jullie dat een dienaar niet belangrijker is dan zijn heer.
En een boodschapper is niet belangrijker dan de man die hem heeft gestuurd.
17 Het is heerlijk voor jullie als jullie dat begrijpen en je ook zo gedragen.
18 Ik heb het niet over jullie allemaal. Ik weet wie Ik heb uitgekozen. Maar wat in de Boeken
al is gezegd, gaat nu gebeuren: 'Hij die altijd met Mij at, is mijn vijand geworden.'
19 Ik zeg het jullie nu, van tevoren, vóórdat het gebeurt. Zo zullen jullie, op het moment dat
dit gebeurt, geloven dat IK BEN.
20 Luister goed! Ik zeg jullie: als je iemand ontvangt die door Mij is gestuurd, ontvang je Mij.
En als je Mij ontvangt, ontvang je Hem die Mij gestuurd heeft."
21 Toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte Zijn geest in beroering, en Hij getuigde en zei:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat één van u Mij zal verraden.
22 De discipelen dan keken elkaar aan, in twijfel over wie Hij dat zei.
23 En één van Zijn discipelen, die Jezus liefhad, lag aan in de schoot van Jezus.
24 Simon Petrus dan wenkte deze, dat hij vragen zou wie het toch zou kunnen zijn,
over wie Hij sprak.
25 En deze ging tegen Jezus' borst liggen en zei tegen Hem: Heere, wie is het?
26 Jezus antwoordde: Die is het, aan wie Ik het stuk brood zal geven, nadat Ik het ingedoopt
heb. En toen Hij het stuk brood ingedoopt had, gaf Hij het aan Judas Iskariot, de zoon van
Simon.
27 En met het nemen van het stuk brood voer de satan in hem. Jezus dan zei tegen hem: Wat u
wilt doen, doe het snel.
28 En niemand van hen die aanlagen, begreep met welke bedoeling Hij dat tegen hem zei.
29 Want sommigen dachten, omdat Judas de beurs beheerde, dat Jezus tegen hem zei:
Koop wat wij nodig hebben voor het feest, of dat hij iets aan de armen moest geven.
30 Toen hij dan het stuk brood genomen had, ging hij meteen naar buiten. En het was nacht.

Verkondiging: “Breng ons samen, één in uw naam”.

Zingen: Lied 797 Opw

U roept ons samen als kerk van de Heer
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis.
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
U roept ons samen voor Woord en gebed
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim
om samen uw kerk en van Christus te zijn.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
Wij belijden één geloof en één Heer.
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt
Vader, maak ons één. ( 2x)
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest
verbonden in liefde
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Dankgebed en voorbeden: door Tetsje
Geloofsbelijdenis, gelezen door: Melle
Wij geloven in de Here God, onze Vader,

Die alles gemaakt heeft: zo machtig is Hij!
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God,
Die geboren werd in de stal van Bethlehem,
Die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is.
Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood.
Wij geloven, dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan
en dat Hij terug komt op aarde,
om alles nieuw te maken.
Wij geloven in de Heilige Geest,
Die gekomen is op het pinksterfeest
en Die wonen wil in ons hart.
Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen:
als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader,
waar we allemaal thuis horen.
Wij geloven dat onze Heer onze zonden vergeven wil,
dat wij straks een nieuw lichaam krijgen
en dat we altijd bij de Here Jezus mogen zijn.
OPDRACHT
Zingen: Lied 705 Opw
Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast en zegt:
dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.
Toon Mijn liefde
aan de ander
dien de ander
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.
In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:
dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.
Toon Mijn liefde

aan de ander
dien de ander
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.

Zegen
Amen ( gesproken door iedereen)
We luisteren naar: Counting every blessing ( Rend collective)
I was blind, now I'm seeing in color
I was dead, now I'm living forever
I had failed, but you were my Redeemer
I've been blessed beyond all measure
I was lost, now I'm found by the Father
I've been changed from a ruin to treasure
I've been given a hope and a future
I've been blessed beyond all measure.
Refr.: I am counting every blessing, counting every blessing
Letting go and trusting when I cannot see
I am counting every blessing, counting every blessing
Surely every season you are good to me.
You were there in the valley of shadows
You were there in the depth of my sorrows
You're my strength, my hope for tomorrow
I've been blessed beyond all measure
Refr.: I am counting every blessing,…
Surely your goodness pursues me
Surely your heart is still for me
I will remember your mercies all my days
Through every storm and gale.
Refr.: I am counting every blessing, …
Oh, you are good to me (2x)
For your goodness, I will ever praise you
Oh, you are good to me (2x)
Sing it out now
Oh, you are good to me in my hurting
Oh, you are good to me I'll sing it loud
Oh, you are good to me even in the dark
Oh, you are good to me lift your voices
Oh, you are good to me all the time oh, you are good to me.

