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Laat het feest zijn in de huizen – Opw. 553 (Staande)
Laat het feest zijn in de huizen,
mensen dansen op de straat.
Als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat.
In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als Uw glorie komen zal.
Laat Uw licht zien in het duister
als wij buigen voor het kruis.
Laat Uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis.
In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als Uw glorie komen zal.
Halleluja, Halleluja -8xIn de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als Uw glorie komen zal.

-3x-

Opening
Mighty to save – Hillsong
Well, everyone needs compassion
A love that's never failing
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But let mercy fall on me
Well everyone needs forgiveness
The kindness of a Savior
The hope of nations
Savior
He can move the mountains
My God is Mighty to save
He is Mighty to save
Forever
Author of salvation
He rose and conquered the grave
Jesus conquered the Grave
So take me as You find me
All my fears and failures
And fill my life again
I give my life to follow
Everything I believe in
And now I surrender
(I surrender)
Savior
He can move the mountains
My God is Mighty to save
He is Mighty to save
Forever
Author of salvation
He rose and conquered the grave
Jesus conquered the Grave

-2x-

Shine your light and let the whole world see
We're singing for the glory of the risen King
Jesus
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Shine your light and let the whole world see
We're singing for the glory of the risen King
Savior
He can move the mountains
My God is Mighty to save
He is Mighty to save
Forever
Author of salvation
He rose and conquered the grave
Jesus conquered the Grave

-2x-

Shine your light and let the whole world see
We're singing for the glory of the risen King

-6x-

Geloofsbelijdenis
He’s our rescuer – Rend Collective
There is good news for the captive
Good news for the shamed
There is good news for the one who walked away
There is good news for the doubter
The one religion failed
For the good Lord has come to seek and save
He's our rescuer (hey)
He's our rescuer (hey)
We are free from sin forever more
Oh how sweet the sound (hey)
Oh how grace abounds (hey)
We will praise the lord, our rescuer
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He is beauty for the blind man
Riches for the poor
He is friendship for the one the world ignores
He is pasture for the weary
Rest for those who strive
For the good lord is the way, the truth, the life
Yes, the good lord is the way, the truth and life (hey)
He's our rescuer (hey)
He's our rescuer (hey)
We are free from sin forever more
Oh how sweet the sound (hey)
Oh how grace abounds (hey)
We will praise the Lord, our rescuer
We will praise the Lord, our rescuer
We will praise the Lord, our rescuer
So come and be chainless
Come and be fearless
Come to the foot of Calvary
For there is redemption
For every affliction
Here at the foot of Calvary
So come and be chainless (come and be chainless)
Come and be fearless (come and be fearless)
Come to the foot of Calvary
'Cause there is redemption (oh)
For every affliction (affliction)
Here at the foot of Calvary
Oh, He's our rescuer (hey)
He's our rescuer (hey) (oh yeha)
We are free from sin forever more (we are free)
Oh how sweet the sound (hey) (oh)
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Oh how grace abounds (hey)
We will praise the lord, our rescuer
We will praise the lord, our rescuer
Schriftlezing: Psalm 147
De HEERE zorgt voor Zijn volk
1. Halleluja! Het is immers goed voor onze God psalmen te
zingen, want dat is lieflijk. Hem past een lofzang!
2. De HEERE bouwt Jeruzalem weer op, Hij verzamelt
Israëls verdrevenen.
3. Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in
hun leed.
4. Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij hun
naam.
5. Onze HEERE is groot en geweldig in kracht, Zijn inzicht is
onmetelijk.
6. De HEERE houdt de zachtmoedigen staande, de
goddelozen vernedert Hij, tot de grond toe.
7. Zing voor de HEERE een beurtzang met dankzegging, zing
psalmen voor onze God met de harp.
8. Die de hemel met wolken bedekt, Die de aarde van regen
voorziet, Die het gras op de bergen doet groeien;
9. Die aan het vee zijn voedsel geeft en aan de jonge raven
wanneer zij roepen.
10. Hij vindt geen vreugde in de kracht van het paard, Hij
schept geen behagen in de spierkracht van de man.
11. De HEERE is goedgezind voor wie Hem vrezen en op Zijn
goedertierenheid hopen.
12. Jeruzalem, roem de HEERE, Sion, loof uw God.
13. Want Hij maakt de grendels van uw poorten sterk, Hij
zegent uw kinderen in uw midden.
14. Hij doet in uw gebied vrede heersen, Hij verzadigt u met
het beste van de tarwe.
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15. Hij zendt Zijn bevel naar de aarde: Zijn woord loopt zeer
snel.
16. Hij geeft sneeuw als wol, Hij strooit rijp uit als as.
17. Hij werpt Zijn ijs als stukken; wie is bestand tegen Zijn
koude?
18. Hij zendt Zijn woord en doet alles smelten, Hij doet Zijn
wind waaien, de wateren stromen.
19. Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israel Zijn
verordeningen en Zijn bepalingen.
20. Zo heeft Hij voor geen enkel ander volk gedaan; die
kennen Zijn bepalingen niet.
Mijn God is zo groot – OTH 541
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen (2x)
De bergen schiep Hij, rivieren erbij
De sterren maakte Hij ook
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen
Mijn God is zo groot,zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen (2x)
Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij
Hij zorgt voor jou en voor mij
Mijn God is zo groot,zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen
Mijn God is zo groot,zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen (2x)
Heb jij soms verdriet? ‘t is God die het ziet
Hij legt zijn handen op jou
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Mijn God is zo groot,zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen
Band Banner
Overdenking: ‘’He Cares ‘’
Bouw Uw Koninkrijk – Opw. 769
Kom, vestig Uw gezag
Wees Koning in ons hart
Herstel Uw beeld in ons
Onthul Uw doel met ons
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw
Een laaiend vuur in onze ziel
Stort Uw Geest uit, laat Uw kracht weer zien
Wij zijn Uw kerk
Heer, maak ons sterk in U
Wij dorsten naar Uw rijk
En Uw gerechtigheid
U schakelt ons nu in
En geeft ons leven zin
Gevangen harten worden vrij
Verslagen mensen troosten wij
Zelfs de blinden zien Uw heerschappij
Wij zijn Uw kerk
Hoor ons gebed en kom!
Bouw Uw koninkrijk
Zet het kwaad te kijk
Toon Uw sterke hand
Kom, herstel ons land
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Vul Uw kerk met vuur
Win dit volk terug
Heer, dat bidden wij
Tot Uw koninkrijk
Verschijnt
Uw ongetemde kracht
Verslaat de helse macht
Uw ongekende pracht
Vernieuwt en sterkt ons hart
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt
Leer ons te doen wat U ons vraagt
Vol van Jezus' liefde en zijn kracht
Wij zijn Uw kerk
Heer, doe Uw werk door ons
Bouw Uw koninkrijk
Zet het kwaad te kijk
Toon Uw sterke hand
Kom, herstel ons land
Vul Uw kerk met vuur
Win dit volk terug
Heer, dat bidden wij
Tot Uw koninkrijk
Verschijnt
Bouw Uw koninkrijk
Zet het kwaad te kijk
Toon Uw sterke hand
Kom, herstel ons land
Vul Uw kerk met vuur
Win dit volk terug
Heer, dat bidden wij
Tot Uw koninkrijk
Verschijnt
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Band Banner

Sluiting
De kracht van Uw liefde – Opw. 481 (Staande)
Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben, trots
en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, en de kracht
van Uw liefde.
Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat
ik U steeds dienen kan. En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, en de kracht
van Uw liefde.
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
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Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, en de kracht
van Uw liefde.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, en de kracht
van Uw liefde.
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Wij danken je hartelijk voor je komst. Fijn dat je er was!
Onze volgende Jeugddienst staat gepland op D.V 1 November
2020.
Meer informatie volgt t.z.t in de Elimbode of via onze fb pagina
Op/ aanmerkingen en ideeën zijn welkom: schrijf ze op, spreek
ons aan of mail naar:
jeugddienst@elimtharde.nl
Een hartelijke groet,
Gert, Jan, Melonie, Rianne, Sanne & Wendie
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