
Jongerendienst 17 september 2017 
 
Oneliner: Waar is dat feestje? 
Voorganger: Marcel Versteeg  
Ouderling van dienst: Leon Witteveen 
Kosters: Rudi en Gerjan - Band: Limitless
 
Zingen voor de dienst: 
Rend Collective – My lighthouse 
In my wrestling and in my doubts 
In my failures You won't walk out 
Your great love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea 
You are the peace in my troubled sea 
 
In the silence, You won't let go 
In the questions, Your truth will hold 
Your great love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea 
You are the peace in my troubled sea 
 
-Refrein- 
My lighthouse, my lighthouse 
Shining in the darkness. I will follow You 
My lighthouse, my lighthouse 
I will trust the promise 
You will carry me safe to shore  
Safe to shore  
Safe to shore  
Safe to shore 
 
I won't fear what tomorrow brings 
With each morning I'll rise and sing 
My God's love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea 
You are the peace in my troubled sea 
 
-Refrein- 
 
Fire before us, You're the brightest 
You will lead us through the storms (4x) 
 
-Refrein- 
 
Opwekking 700 – Een nieuwe dag 
-Refrein- 
Kom zing een nieuw lied  
want dit is een nieuwe dag.  
Zet de poorten open 
en zing je lied voor Hem.  
Kom zing een nieuw lied  
Hij heeft je roep gehoord.  
En de trouw en liefde  
van God zijn ook voor jou! (2x) 
 
Hij glimlacht en schijnt Zijn licht op ons Hij 
redt ons en steunt ons liefdevol  
Mijn redder, mijn sterkte is de Heer  
Deze dag leeft ik voor Hem - en geef Hem 
eer!  
 
-Refrein 1x- 
 

 
Zijn goedheid rust elke dag op ons.  
Zijn liefde verdrijft de angst in ons.  
Mijn schuilplaats, mijn toevlucht  
is de Heer.  
Deze dag leef ik voor Hem- en geef Hem 
eer!  
 
-Refrein 1x- 
 
Breng dank aan de Heer, jouw God.  
Geef eer met een dankbaar hart,  
Hij toont Zijn liefde hier vandaag!  
Breng dank aan de Heer, jouw God.  
Geef eer met een dankbaar hart, 
open je hart voor Hem vandaag! (3x) 
 
Ik zing een nieuw lied  
en breng Hem de hoogste eer  
want de nieuwe dag is vol zegen van de 
Heer!  
 
Ik zing een nieuw lied  
en breng Hem de hoogste eer.  
Zet je hart wijd open  
en zing je lied voor Hem! 
 
Welkom en mededelingen 
 
Opwekking 553 – Laat het feest zijn in de 
huizen 
Laat het feest zijn in de huizen, 
mensen dansen op de straat. 
Als het onrecht buigt voor Jezus 
en het volk weer bidden gaat. 
 
-Refrein- 
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. 
 
-Refrein- 
 
Halleluja, Halleluja (8x) 
 
-Refrein- (3x) 
 
Stil gebed, bemoediging en vredegroet 
 
 
 

 
Opwekking 732 – Wat een wonder 
Wat een wonder dat ik meewerken mag 
in uw koninkrijk,  
dat ik meewerken mag en ik U van dienst 
kan zijn. 
 
Met eigen handen zal ik werken aan uw 
recht. 
Ik dank U Heer en doe graag wat U mij 
zegt. (2x) 
 
Wij mogen bidden voor wie ziek is,  
koken voor wie honger heeft,  
steunen wie de kracht mist,  
troosten wie gevangen leeft.  
Jezus deed het ons voor:  
de Vader geeft, wij geven door.  
 
Wat een wonder dat ik meewerken mag 
in uw koninkrijk,  
dat ik meewerken mag en ik U van dienst 
kan zijn. 
 
Met eigen handen zal ik werken aan uw 
recht. 
Ik dank U Heer en doe graag wat U mij 
zegt. 
 
Wij mogen zorgen voor wie arm is, 
kleden wie geen kleren heeft,  
helpen wie gevlucht is,  
delen met wie niets meer heeft.  
Jezus deed het ons voor:  
de Vader geeft, wij geven door. 
 
Wat een wonder dat ik meewerken mag 
in uw koninkrijk,  
dat ik meewerken mag en ik U van dienst 
kan zijn.(2x) 
 
Met eigen handen zal ik werken aan uw 
recht. 
Ik dank U Heer en doe graag wat U mij 
zegt. 
 
Gebed om de Heilige Geest bij de 
opening van Het Woord 

 

Schriftlezing  
2 Samuel 6: 12-23 
12Toen koning David hoorde dat 
de HEER Obed-Edom en zijn familie en 
bezittingen had gezegend vanwege de 
aanwezigheid van de ark van God, ging hij 
naar het huis van Obed-Edom om de ark 
feestelijk in te halen in de 



Davidsburcht. 13Telkens als de dragers van 
de ark van de HEER zes passen gedaan 
hadden, offerde hij een stier en een 
vetgemeste koe. 14Vol overgave danste hij 
voor de HEER, slechts gekleed in een 
linnen priesterhemd. 15Onder gejuich en 
stoten op de ramshoorn brachten David 
en de Israëlieten de ark van de HEER de 
berg op. 16Toen de ark de Davidsburcht 
werd binnengedragen, stond Michal, de 
dochter van Saul, al op de uitkijk bij haar 
venster. Ze zag koning David dansen en 
springen voor de HEER, en haar hart vulde 
zich met minachting. 17De ark van de HEER 
werd neergezet in de tent die David 
ervoor had opgericht, en David bracht 
de HEER brandoffers en vredeoffers. 18Na 
afloop daarvan zegende hij het volk in de 
naam van de HEER van de hemelse 
machten.19Aan heel het volk, aan alle 
aanwezige Israëlieten, zowel de mannen 
als de vrouwen, liet hij brood, gedroogde 
dadels en rozijnen uitdelen. Daarna ging 
iedereen naar huis. 20Ook David ging naar 
huis, om zijn familie en bedienden te 
zegenen. Michal kwam hem tegemoet en 
zei: ‘De koning van Israël heeft zich 
vandaag wel bijzonder waardig gedragen! 
Als de eerste de beste dwaas heeft hij zich 
voor de ogen van zijn slavinnen en 
onderdanen ontbloot!’ 21David 
antwoordde: ‘Dat deed ik voor de HEER, 
die mij heeft aangesteld als vorst over het 
volk van de HEER, over Israël, en mij zo 
heeft verkozen boven jouw vader en heel 
zijn familie; voor de HEER danste ik! 22En al 
zou ik me nog erger vernederen, al zou ik 
me zelfs in mijn eigen ogen verlagen, dan 
nog zou ik in aanzien staan bij de 
slavinnen over wie je spreekt.’ 23Michal, 
de dochter van Saul, zou kinderloos blijven 
tot op de dag van haar dood. 
 
Lukas 10: 17-24 
17De tweeënzeventig keerden vol vreugde 
terug en zeiden: ‘Heer, zelfs de demonen 
onderwerpen zich aan ons bij het horen 
van uw naam.’ 18Hij zei tegen hen: ‘Ik heb 
Satan als een lichtflits uit de hemel zien 
vallen! 19Bedenk wel: ik heb jullie de 
macht gegeven om slangen en 
schorpioenen te vertrappen en om de 
kracht van de vijand te breken, zodat niets 
jullie kan schaden. 20Verheug je er echter 
niet over dat de geesten zich aan jullie 
onderwerpen, maar verheug je omdat 
jullie naam in de hemel opgetekend is.’ 
21Op dat moment begon hij vervuld van 
de heilige Geest te juichen en zei: ‘Ik loof 
u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat 
u deze dingen voor wijzen en verstandigen 
hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige 
mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u 
het gewild. 22Alles is mij toevertrouwd 
door mijn Vader, en niemand dan de 

Vader weet wie de Zoon is, en wie de 
Vader is weet alleen de Zoon en iedereen 
aan wie de Zoon het wil openbaren.’ 
23Jezus richtte zich apart tot de leerlingen 
en zei tegen hen: ‘Gelukkig de ogen die 
zien wat jullie zien! 24Want ik zeg jullie 
dat vele profeten en koningen hebben 
willen zien wat jullie zien, maar ze kregen 
het niet te zien, en hebben willen horen 
wat jullie horen, maar ze kregen het niet 
te horen.’ 
 
Opwekking 715 – Wat hou ik van Uw huis 
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. 
 
Verkondiging 
 
Opwekking 626 – Prachtige God 
Eindeloos, zo eindeloos, uw Liefde is zo 
groot. 
Het kruis sprak Uw genade uit voor mij. 
't Is nooit gezien en nooit gehoord, 
door niemand echt beseft; 
hoe prachtig en hoe liefdevol U bent! 
 
-Refrein- 
Prachtige God, ik zing! 
Prachtige God, ik aanbid! 
Prachtige God, ik heb U lief! 

Eindeloos, zo eindeloos, uw heerlijkheid 
verschijnt, 
en ieder kan Uw machtig werk nu zien. 
De Grootsheid van Uw majesteit, 
maakt dat mijn hart weer zingt, 
hoe krachtig en hoe weergaloos U bent! 
 
-Refrein 2x- 
 
U liet mij opnieuw Uw wonderen zien, 
Uw liefde veroverde mij.  
Want niets op de wereld is ooit zo mooi 
als U! (2x) 
 
-Refrein 2x- 
 
Ik zing, ik zing voor U, 
Ik zing, ik zing voor U,  
Ik zing, ik zing voor U, 
Prachtige God. (2x) 
 
-Refrein 2x- 
 
Dankgebed 
 
Geloofsbelijdenis 
Opwekking 554 – Mijn verlosser leeft 
Ik weet: Hij heeft mij gered, 
mij in de vrijheid gezet. 
Ik geloof, ik geloof. 
 
Hij droeg mijn pijn en mij schuld, 
heeft mij met liefde gevuld. 
Ik geloof, ik geloof. 
 
`k Hef een banier op, 
mij Heer stond op uit het graf. 
 
-Refrein- 
Mijn verlosser leeft 
Mijn verlosser leeft 
Mijn verlosser leeft 
Mijn verlosser leeft 
 
Ik weet: Hij heeft mij gered, 
mij in de vrijheid gezet. 
Ik geloof, ik geloof. 
 
Hij droeg mijn pijn en mij schuld, 
heeft mij met liefde gevuld. 
Ik geloof, ik geloof. 
 
`k Hef een banier op, 
mij Heer stond op uit het graf. 
 
-Refrein 2x- 
 
U draagt mijn pijn en mijn lasten 
en richt mij op, 
om dansend op de berg te zien  
dat U weer komen zal. 
 
-Refrein 4x- 
 
 



Inzameling van de gaven 
1e collecte; Diaconie 
2e collecte; Jeugdwerk 
Collecte uitgang; Aflossing en onderhoud 
kerkelijke gebouwen 
 
Slotlied: Opwekking 589 – Ik wil juichen 
voor U, mijn Heer 
Ik wil juichen voor U mijn heer, 
met blijdschap in mijn hart. 
Ik wil jubelen voor U heer, 
mijn hart is vol ontzag. 
 
Ik erken: U Heer bent God, 
en ik behoor U toe. 
Mijn aanbidding is slechts voor U, 
wat ik ook denk of voel. 
 
-Refrein- 
En ik ga door de poorten met een loflied, 
want ik wil U ontmoeten deze dag. 
En ik zing U alle lof toe, 
‘k Hef mijn handen naar U op. 
Ik prijs Uw naam, 
God van de eeuwigheid. 
 
Ik wil juichen voor U mijn heer, 
met blijdschap in mijn hart. 
Ik wil jubelen voor U heer, 
mijn hart is vol ontzag. 
 
Ik erken: U Heer bent God, 
en ik behoor U toe. 
Mijn aanbidding is slechts voor U, 
wat ik ook denk of voel. 
 
-Refrein- 
 
Want de Heer is goed, 
Zijn goedertierenheid 
is tot in eeuwigheid, Amen! 
Ja, de Heer is goed, 
Zijn liefde en Zijn trouw, 
zijn tot in eeuwigheid, Amen! 
 
En ik ga door de poorten met een loflied 
want ik wil U ontmoeten deze dag 
 
En ik ga door de poorten met een loflied, 
want ik wil U ontmoeten deze dag. 
En ik zing U alle lof toe, 
'k Hef mijn handen naar U op. 
Ik prijs Uw naam, (3x) 
God van de eeuwigheid! (3x) 
 
Zegen 
 
Opwekking 645 – Ik kies vandaag 
Ik kies vandaag: ik leef voor U. 
Ik kies vandaag: ik geef mijn ‘ja’ aan U. 
Ik kies vandaag: ik wil uw stem verstaan. 
Ik kies vandaag: ik leef voor U. 
 
Want met heel mijn gezin 
dien ik U Heer. 

Want met heel mijn gezin 
wil ik leven tot uw eer, 
vandaag. 
 
Ik kies vandaag: ik leef voor U. 
Ik kies vandaag: ik geef mijn ‘ja’ aan U. 
Ik kies vandaag: ik wil uw stem verstaan. 
Ik kies vandaag: ik leef voor U. 
 
-Refrein- 
Want met heel mijn gezin 
dien ik U Heer. 
Want met heel mijn gezin 
wil ik leven tot uw eer. 
 
Want met heel mijn gezin 
dien ik U Heer. 
Want met heel mijn gezin 
wil ik leven tot uw eer, 
vandaag. 
 
Vader God, Vredevorst, 
Wonderbare Raadsman, 
Majesteit, Toegewijd 
willen wij U volgen. 
 
Ik kies vandaag: ik leef voor U. 
Ik kies vandaag: ik geef mijn ‘ja’ aan U. 
Ik kies vandaag: ik wil uw stem verstaan. 
Ik kies vandaag: ik leef voor U. 
 
De volgende dienst wordt gehouden op 
D.V. 24 september 2017 om 9.30 uur 
Voorganger is ds. A.H. van Veluw 
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 22 Oktober 2017 om 
19.00 uur 
Voorganger is ds. Gerrit de Haan uit 
Harderwijk 
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