Liturgie 2-7-2017, Afscheid groep 8

Votum en Groet
Zingen Hemelhoog 667 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.

1

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.
Zingen Hemelhoog 568 Blessed be Your name
Blessed Be Your Name
In the land that is plentiful
Where Your streams of abundance flow
Blessed be Your name
Blessed Be Your name
When I'm found in the desert place
Though I walk through the wilderness
Blessed Be Your name
Every blessing You pour out, I'll
Turn back to praise
When the darkness closes in, Lord
Still I will say
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Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name
Blessed be Your name
When the sun's shining down on me
When the world's 'all as it should be'
Blessed be Your name
Blessed be Your name
On the road marked with suffering
Though there's pain in the offering
Blessed be Your name
Every blessing You pour out I'll
Turn back to praise
When the darkness closes in, Lord
Still I will say
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name
You give and take away
You give and take away
My heart will choose to say
Lord, blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name.
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Tien geboden
Zingen Hemelhoog 77 Zoals klei in de hand van de potterbakker
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer
Kneed mij, Here God
Ook als het soms wel eens pijn doet
Kneed mij, Here God
U weet precies hoe ik zijn moet
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo maak Ik jou een vat tot Mjin eer

Kneed mij, Here God
'k Wil mij opnieuw aan U geven
Kneed mij, Here God
U maakt iets moois van mijn leven
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo ben ik in Uw handen, O Heer
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo maakt U mij een vat tot Uw eer
Zingen Gez. 1: 1, 2 en 4
1 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
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God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
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God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Gebed
Inleiding preek
Lezen Jer. 18
181De HEER richtte zich tot Jeremia:2‘Ga naar de werkplaats van een
pottenbakker, daar zal ik laten horen wat ik je te zeggen heb.’3Ik ging
naar een werkplaats, waar een pottenbakker juist op zijn draaischijf
aan het werk was.4Als de pot die hij maakte mislukte, begon hij
opnieuw en vormde hij de klei tot een andere pot, precies zoals hij zich
die had voorgesteld.5De HEER zei:6‘Volk van Israël, ik kan met jullie
hetzelfde doen als die pottenbakker – spreekt de HEER. Immers, jullie
zijn in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker.7De ene
keer zeg ik tegen een volk en een koninkrijk dat ik het zal uitrukken,
verwoesten en ombrengen –8maar als dat volk met zijn kwalijke
praktijken breekt, dan zie ik af van het onheil waarmee ik het wilde
treffen.9De andere keer zeg ik tegen een volk en een koninkrijk dat ik
het zal opbouwen en planten –10maar luistert dat volk daarna niet naar
mij en doet het wat slecht is in mijn ogen, dan zie ik af van al het goede
dat ik had beloofd te doen.11Daarom, zeg tegen de inwoners van Juda
en Jeruzalem: Dit zegt de HEER: Uit mijn hand komt onheil over jullie
en ik beraam kwade plannen. Breek met je kwalijke praktijken, beter
je leven.12Maar ze zullen antwoorden: “Laat ons begaan, we willen
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onze eigen plannen volgen.” Ze zullen zeggen dat ze zich alleen willen
laten leiden door hun koppig en boosaardig hart.
Israël keert zich af van de HEER en zijn profeet
13Dit zegt de HEER: Vraag aan alle volken: Wie heeft zoiets ooit
gehoord? Wat Israël heeft gedaan – afschuwelijk!14Verdwijnt de
sneeuw ooit van de rotsen van de Libanon? Droogt koud en stromend
water uit een verre bron ooit op?15Maar mijn volk is mij vergeten, het
brandt wierook voor nietswaardige goden, die het lieten struikelen op
van oudsher vertrouwde wegen, het op ongebaande paden lieten
gaan.16Zo werd het land een woestenij, een voorwerp van blijvende
afschuw. Ieder die voorbijkomt huivert, schudt vol ontzetting het
hoofd.17Als de oostenwind zal ik het volk verstrooien, ik jaag het voor
zijn vijand uit. Op de dag dat het ten onder gaat keer ik het de rug
toe, wend ik mij af.’18‘Ze zeiden: “Laten we iets tegen Jeremia
ondernemen. Want het onderricht van onze priesters, de raad van
onze wijzen, de verkondiging van onze profeten zullen allerminst
verdwijnen. Kom, we brengen hem in opspraak, we schenken aan zijn
woorden niet langer gehoor.”
19HEER,
luister naar mij,h oor de plannen van mijn
tegenstanders.20Mag goed met kwaad worden vergolden? Een kuil
hebben ze voor mij gegraven –en dat terwijl ik voor u stond om voor
hen te pleiten, om uw toorn van hen af te wenden.21Geef daarom hun
kinderen prijs aan de honger,l ever ze uit aan het zwaard. Beroof hun
vrouwen van hun man en kinderen, laat hun mannen sterven door de
pest, hun jongens vallen in de oorlog.22Laat gejammer uit hun huizen
klinken, omdat u onverhoeds een bende op hen afstuurt. Want zij
hebben een kuil gegraven om mij te vangen, zij hebben een strik op
mijn pad gezet.23HEER, u kent hun moorddadige plannen tegen mij.
Dek hun misdaden niet toe,wis hun zonden niet uit.Laat hen voor uw
ogen bezwijken, reken met hen af als uw toorn losbreekt.’
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Preek
Zingen Hemelhoog 380 Jezus vol liefde,
Jezus vol liefde,
U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.
Kom met uw kracht o Heer,
en vul ons tot uw eer,
kom tot uw doel
met ieder van ons.
Maak ons een volk Heer,
heilig en rein, dat U Heer,
volkomen steeds toegewijd zal zijn.
Aandacht voor kinderen die afscheid nemen van KND
Zingen Hemelhoog 374
Heer, doorgrond hun hart,
maak het echt voor U.
Heer, doorgrond hun hart,
laat het zijn als U.
U bent de Maker,
zij zijn de klei.
Kneed hen en vorm hen,
Heer, verander hen.
Gebed
Collecte
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Zingen Hemelhoog 690 Regeer in mij
Over al wat leeft,
bent U de hoogste Heer,
als de zon opkomt
elke morgen weer.
Daarom vraag ik U,
Heer van zee en land:
neem ook mijn leven in uw hand.
Regeer in mij
met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
er is een ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag.
Laat alles wat ik zeg
en alles wat ik denk
als een spiegel zijn
van wie U in mij bent.
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan:
Heer, neem mijn leven in uw hand.
Regeer in mij
met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
Er is een ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag.
o Heer, regeer in mij vandaag,
o Heer, regeer in mij vandaag.
Zegen
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