Exodus zingt: “Met open armen” van Schrijvers voor Gerechtigheid
Welkom door Frank
Aansteken van de kaarsen
Stilte
We luisteren naar: Help from heaven – Matt Redman
Er zijn momenten dat je wat hulp kan gebruiken om weer door te gaan.
Wat hulp van boven, hulp uit de hemel, kunnen we allemaal wel zo nu en dan gebruiken.
Houd die hoop dat er een Naam boven je is die voor je zorgt als:
De wereld op je schouders drukt; je een handje nodig hebt; als je een op een wonder wacht
maar je voelt dat de zee zich om je sluit.
Blijf geloven in wat hulp van boven.
Er is toekomst in alle gegoten tranen, in gebroken werelden.
Genade voor jou in de hand die je vasthoudt.
Houd vol, de hemel laat je niet los. Houdt hoop in je hart.

BINNENKOMEN
Exodus zingt: Votum & Groet – Sela
Drempelgebed
Waar het over gaat
Kyriëgebed
Glorialied: we zingen: Psalm 150

WOORD
Gebed van de zondag
Moment met de kinderen
Filmpje: “Steen voor steen”
Bijbellezing: Ezra 1: 1-6 en 3: 10-13 door Connie
Exodus zingt: “Ik kan het niet alleen- De Dijk”
Overdenking
Exodus zingt: Stil mijn ziel, wees stil

ANTWOORD
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed)
We zingen: Onze vader in de hemel maak alles nieuw
Aandacht voor de collectedoelen en mededelingen

ZENDING en ZEGEN
We zingen: Gebed om zegen
Zegen
We luisteren naar Nothing To Fear- The Porter's Gate
Als je door het water gaat, zal ik bij je zijn

De diepten van de rivier zullen je niet overweldigen
Als je door het vuur loopt, verbrand je niet
In de diepten van je verdriet huilde ik naast je
Toen je door de schaduw liep, trok ik je dichterbij
Gisteren, vandaag, morgen, altijd dezelfde
Ik ben de Heer en er is niets te vrezen, want ik ben altijd bij je
Wat kan jou scheiden van Mijn volmaakte Liefde? Wees niet bang…

De volgende jongerenviering is op zondag 20 februari 2022.

