
Jongerendienst 27 mei 2018 
Oneliner: IK zie jou wel zitten 
Voorganger: Ds. R. van Putten 
Ouderling van dienst: Jan van Marle 
Kosters: Gerjan en Rudi - Band: Released 
 
Zingen voor de dienst: 
Opwekking 771 - Één doel 
Wij zijn gekomen voor een ontmoeting 
met U 
en wij verlangen met heel ons hart naar 
meer van U. 
Wat geweldig dat U hier bent! 
Heer, ons loflied is uw troon. 
Heel ons wezen is alleen op U gericht. 
Voor de troon van uw genade 
mogen wij als kinderen zijn, 
daarom vieren wij het leven in uw licht! 
 

Refrein: 
Heer, wij zingen en aanbidden 
om uw goedheid en uw trouw. 
Onze dank en onze liefde zijn voor U. 
En er is geen andere reden 
waarom wij hier samen zijn. 
Wij komen hier voor één doel: dat bent U 
 

Opwekking 623 – Laat het huis gevuld zijn 
Laat het huis gevuld zijn met wierrook van 
aanbidding. 
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van 
mijn geest. 
Laat het huis gevuld zijn met het brood 
van eeuwig leven. 
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur. 
 

Refrein: 
Want ik wil komen met mijn geest. 
En doorwaaien heel het huis. 
Ik wil het maken tot een tempel 
waar ik woon. 
Laat mijn leven in je zijn. 
Ik maak je heilig, puur en rein. 
Ik laat het levend water stromen door je 
heen. 
 

Laat het huis gekleed zijn met kleden van 
fijn linnen. 
Laat het huis gekleed zijn met 
gerechtigheid en trouw. 
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed 
van Uw Zoon Jezus. 
Laat het huis gereinigd zijn en schoon. 
 

-Refrein-  
 

Heer wij roepen tot U. 
Kom opnieuw met Uw vuur. 
Wij verlangen naar echtheid. 
Bewerk het diep in ons hart. 
 

Heer wees welkom met Uw geest. 
En doorwaai nu heel het huis. 
Kom en maak het tot een tempel 
waar U woont. 
Laat Uw leven in ons zijn 
 

 
Maak ons heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen door ons 
heen. 
 

Welkom en mededelingen. 
 

Intochtslied 
Opwekking 763 - Ik heb U nodig  
Heer, ik kom en beken, 
nu ik hier dicht bij U ben: 
zonder U val ik uiteen; 
leid mijn hart door stormen heen. 
 

-Refrein- 
O mijn Heer, ik heb U nodig; 
elk moment, zo nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ’k heb U nodig. 
 

Mijn schuld zit diep; U kunt erbij. 
U vergeeft en reinigt mij. 
Waar U bent, daar ben ik vrij; 
woon in mij en heilig mij. 
 

-Refrein- 
 

Leer mijn lied de weg naar U 
als verleiding mij omgeeft. 
Als ik niet kan staan, leun ik op U. 
Jezus, hoop die in mij leeft! 
 

-Refrein- 
 

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ‘k heb U nodig. 
 

Stil gebed, bemoediging en vredegroet. 
 

Casting Crowns - Does anybody hear her 
She is running 
A hundred miles an hour in the wrong 
direction 
She is trying 
But the canyon's ever widening 
In the depths of her cold heart 
So she sets out on another misadventure 
just to find 
She's another two years older 
And she's three more steps behind 
 

Does anybody hear her? Can anybody 
see? 
Or does anybody even knows she's going 
down today 
Under the shadow of our steeple 
With all the lost and lonely people 
Searching for the hope that's tucked away 
in you and me 
Does anybody hear her? Can anybody 
see? 
 

She is yearning 
For shelter and affection 

 
That she never found at home 
She is searching 
For a hero to ride in 
To ride in and save the day 
And in walks her prince charming 
And he knows just what to say 
Momentary lapse of reason 
And she gives herself away 
 

If judgement looms under every steeple 
If lofty glances from lofty people 
Can't see past her scarlet letter 
And we never even met her 
 

He is running 
A hundred miles an hour in the wrong 
direction 
 

Gebed om de Heilige Geest bij de 
opening van Het Woord. 
 

Schriftlezing  
Micha 4:1-5 
Het koningschap van de HEER  
1Eens zal de dag komen dat de berg met 
de tempel van de HEER rotsvast zal staan, 
verheven boven de heuvels, hoger dan 
alle bergen. Volken zullen daar 
samenstromen, 2machtige naties zullen 
zeggen: ‘Laten we optrekken naar de 
berg van de HEER, naar de tempel van 
Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons 
de weg wijzen, en wij zullen zijn paden 
bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt zijn 
onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de 
HEER. 3Hij zal rechtspreken tussen 
machtige volken, over grote en verre 
naties een oordeel vellen. Dan zullen zij 
hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers 
en hun speren tot snoeimessen. Geen 
volk zal nog het zwaard trekken tegen 
een ander volk, geen mens zal meer 
weten wat oorlog is. 4Ieder zal zitten 
onder zijn wijnrank en onder zijn 
vijgenboom, door niemand opgeschrikt, 
want de HEER van de hemelse machten 
heeft gesproken. 5Laat andere volken 
hun eigen goden volgen – wij vertrouwen 
op de naam van de HEER, onze God, voor 
eeuwig en altijd. 
 

Lucas 19:1-10 
1Jezus ging Jericho in en trok door de 
stad. 2Er was daar een man die Zacheüs 
heette, een rijke hoofdtollenaar. 3Hij 
wilde Jezus zien, om te weten te komen 
wat voor iemand het was, maar dat lukte 
hem niet vanwege de menigte, want hij 
was klein van stuk. 4Daarom liep hij snel 
vooruit en klom in een vijgenboom om 



Jezus te kunnen zien wanneer hij 
voorbijkwam. 5Toen Jezus daar 
langskwam, keek hij naar boven en zei: 
‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want 
vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ 
6Zacheüs kwam meteen naar beneden en 
ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 
7Allen die dit zagen, zeiden morrend 
tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een 
zondig mens binnengegaan om onderdak 
te vinden voor de nacht.’ 8Maar Zacheüs 
was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, 
Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik 
aan de armen, en als ik iemand iets heb 
afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ 
9Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis 
redding ten deel gevallen, want ook hij is 
een zoon van Abraham. 10De 
Mensenzoon is gekomen om te zoeken en 
te redden wat verloren was.’ 
 

Opwekking 616 - Draw me close to you 
Draw me close to you. 
Never let me go. 
I lay it all down again. 
To hear you say that I'm your friend. 
You are my desire 
No one else will do. 
'Cause nothing else can take your place. 
To feel the warmth of your embrace. 
Help me find the way. 
Bring me back to you. 
 

You're all I want. 
You're all I've ever needed. 
You're all I want. 
Help me know you are near. 
 

Help me know you are near 
Help me know you are near 
 

Verkondiging 
 

Opwekking 727 - Ik val niet uit zijn hand 
Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig. 
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen: 
Ik heb U nodig, Heer, 
de rest is overbodig. 
 

De mensen hebben andere idolen 
en wringen zich voor hen in honderd 
bochten, 
maar dat zal ik nooit doen 
en zelfs hun naam niet noemen. 
 

Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn 
beker. 
U hebt iets moois bedacht 
en straks is het van mij. 
U houdt mijn hele leven in uw handen 
en ik kom goed terecht, 
want dat hebt U gezegd. 
 

Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig. 
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen: 
Ik heb U nodig, Heer, 
de rest is overbodig. 
 

De mensen hebben andere idolen 

en wringen zich voor hen in honderd 
bochten, 
maar dat zal ik nooit doen 
en zelfs hun naam niet noemen. 
 

De hele nacht lig ik aan God te denken. 
Ik voel dat Hij er is, 
zijn wijsheid geeft me rust. 
Dan word ik blij en zeker van mijn redding. 
Ik leef, ik leef naast God, 
ik val niet uit zijn hand. 
Want U zult mij niet zomaar laten sterven. 
 

Ik hoef niet naar het graf, 
want U laat mij niet los. 
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken. 
Heel dicht bij U, mijn God, 
zal ik gelukkig zijn. 
 

Dankgebed 
 

Geloofsbelijdenis 
Opwekking 618 - Jezus, Hoop van de 
volken 
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop 
die God ons geeft. 
 

Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 
 

U overwon in elke nood, 
U brak de banden 
van de dood. 
 

-Refrein- 
U bent de hoop 
in ons bestaan. 
U bent de rots 
waarop wij staan. 
U bent het licht 
waardoor de wereld God kan zien. 
 

U won van de dood, 
droeg onze pijn. 
Nu mogen wij 
dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, 
levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof. 
 

Inzameling van de gaven. 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Jeugdwerk 
Collecte uitgang: Aflossing & onderhoud 
kerkelijke gebouwen. 
 

Slotlied 
Opwekking 684 – Adembenemend 
Uw majesteit is onaantastbaar 
niemand is aan U gelijk 
Onvolprezen, zonder weerga 
koning van het hemelrijk 
Oorverdovend als de donder 
helder als een bliksemschicht 
Oogverblindend is de luister 
van Uw heilig aangezicht 
Toch bent U niet onbereikbaar 

door Uw Geest woont U in mij 
U bent alomtegenwoordig 
overal altijd nabij! 
 

Refrein: 
U bent adembenemend, eindeloos mooi 
overstijgt wat een mens 
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht 
U bent meer dan bijzonder, 
buitengewoon 
Niets is vergelijkbaar 
met Uw majesteit en pracht 
 

Uw werken zijn verbazingwekkend, 
schoonheid die de schepping vult. 
onuitsprekelijk is de grootsheid 
waarmee U zich heeft omhuld. 
Ondoorgrond´lijk zijn uw wegen, 
onvoorstelbaar is Uw macht. 
Uw gedachten zijn ongrijpbaar, 
ontzagwekkend is Uw kracht. 
 

Toch bent U niet onbereikbaar 
door Uw Geest woont U in mij 
U bent alomtegenwoordig 
overal altijd nabij! 
 

-Refrein- 
 

Uw wijsheid is onovertroffen 
en Uw woord zal nooit vergaan. 
Uw rechtvaardigheid onwrikbaar, 
eeuwig blijft Uw trouw bestaan. 
Onweerstaanbaar is uw liefde 
uw genade ongekend. 
Here U bent onbeschrijflijk, 
want U bent wie U bent. 
 

U bent adembenemend 
 

Zegen 
 

Opwekking 746 – Zo zegent Hij jou 
De God van de vrede, geeft jou Zijn zegen 
Op alle wegen die je zult gaan. 
 

Wanneer het meevalt, of soms ook tegen 
Bij zon en bij regen zal Hij naast je staan 
 

Hij is als een schaduw, die met je 
meegaat 
Jou nooit alleen laat, want Hij is trouw 
 

Ontvang nu de vrede en de genade, 
van God onze Vader, zo zegent Hij jou 
 

De volgende dienst wordt gehouden op 
D.V. zondag 3 juni 2018 om 9.30 uur. 
Voorganger is Ds. N. Beimers 

De volgende Jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. zondag 24 juni 2018 
om 19.00 uur. 
Voorganger is Ds. H.J. Van Maanen 
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