
Jongerendienst 22 oktober 2017 
 
Oneliner: Respect?! 
Voorganger: Ds. G. de Haan  
Ouderling van dienst: Inge de Roon 
Kosters: Willem en Gerjan - Band: PraiseMen5
 
Zingen voor de dienst: 
Opwekking 725, Geweldige God 
Staar ik in de nacht, 
dan zie ik daar Uw macht en luister, 
ruimte zo immens, 
hoe klein is dan de mens opeens. 
Zie ik U in al Uw majesteit, 
dan voel ik mij zwak en klein. 
Toch bent U blij met mij. 
 

-Refrein- 
Wat bent U een geweldige God. 
Wat bent U een geweldige God. 
Wat bent U een geweldige God. 
Ik aanbid U. 
Ik aanbid U. 
 

God van al wat leeft, 
geen ander kan U evenaren. 
Sterk en vol van kracht, 
toch klinkt Uw lied zo zacht voor mij. 
Heer, U weet hoe groot mijn zonde is, 
maar toch wilt U bij mij zijn; 
U stort Uw liefde uit. 
 

-Refrein- 
 

Ik aanbid U. 
Ik aanbid U. 
 

U spreekt en de hemel wordt helder licht; 
U weegt alle bergen in Uw hand, 
maar toch ziet U de zwakken en richt hen 
op; 
zo kroont Uw liefde ons! 
 

-Refrein 2x- 
 

Ik aanbid U. 
Ik aanbid U. 
 
Opwekking 569, 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. 
 
-Refrein- 
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. 
 

-Refrein 3x- 
 

O Heer regeer in mij vandaag! 
O Heer regeer in mij vandaag! 
 

Welkom  
 

Opwekking 672 – Heerser over alle 
dingen 
Heerser over alle dingen, 
God van de oneindigheid. 
Van Uw liefde wil ik zingen, 
buigen voor Uw majesteit. 
Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
voor altijd blijft Uw trouw bestaan. 
Uw naam weerklinkt door het heelal: 
'Die was en is en komen zal.' 
 
U alleen kunt grootheid tonen 
in een enkel ogenblik. 
De natuur spreekt zonder woorden, 
vol verwond'ring luister ik. 
U schiep leven door Uw Woord, 
bracht het licht en duister voort. 
Zelfs nu Uw werk in zonde lijdt, 
weerspiegeld het Uw heerlijkheid. 
 

In het lijden van dit leven, 
in een dal van duisternis. 
Wilt U mij Uw liefde geven 
en de vrede die ik mis. 
Leid mij aan Uw sterke hand, 
veilig naar de overkant. 
Ik hoef geen gevaar te vrezen, 
als Uw huis mijn schuilplaats is. 
 
Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
voor altijd blijft Uw trouw bestaan. 
Uw naam weerklinkt door het heelal: 
'Die was en is en komen zal.' 
 

-2x- 
Heerser over alle dingen, 
God van de oneindigheid.  
 
 
 

 
Van Uw liefde wil ik zingen,  
buigen voor Uw majesteit.  
 

Stil gebed, bemoediging en vredegroet 
 

Opwekking 638, Prijs Adonai  
Wie is als Hij? 
De Leeuw maar ook het Lam, 
gezeten op de troon. 
Bergen buigen neer, 
de zee verheft haar stem 
voor de allerhoogste Heer. 
 

Prijs Adonai, 
wanneer de zon opkomt 
totdat ze ondergaat. 
Prijs Adonai, 
alle naties van de aard’ 
alle heiligen; aanbid Hem. 
 

Gebed om de Heilige Geest bij de 
opening van Het Woord 
 

Schriftlezing  
2 Koningen 2:19-22 

19De inwoners van Jericho zeiden tegen 
Elisa: ‘De ligging van de stad is goed, 
zoals u ziet, maar het water is slecht en 
de grond veroorzaakt 
misgeboorten.’ 20Elisa zei: ‘Breng me een 
nieuwe schaal, met wat zout erop.’ Ze 
brachten hem een schaal, 21en Elisa ging 
naar de bron en strooide daar zout in 
terwijl hij zei: ‘Dit zegt de HEER: Hierbij 
zuiver ik dit water. Het zal geen 
sterfgevallen of misgeboorten meer 
veroorzaken.’ 22En tot op de dag van 
vandaag is het water daar zuiver, zoals 
Elisa heeft gezegd. 
 

Jeremia 18:1-6 
Bij de pottenbakker 
1De 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. 



Opwekking 708, Hoe groot is Uw trouw, 
O Heer 
Kom, zing voor de Heer, 
die eeuwig regeert, 
die nooit veranderen zal. 
Onfeilbaar eerlijk, 
onpeilbaar goed; 
Zijn woord houdt eeuwig stand. 
Ja, Uw woord houdt eeuwig stand. (2x) 
 
-Refrein- 
De hemel juicht, de kerk getuigt: 
Groot is Uw trouw, o Heer! 
Van eeuw tot eeuw, belijden wij: 
Groot is Uw trouw, o Heer! 
Hoe groot is Uw trouw, o Heer! 

 
Alles verandert, 
maar U blijft gelijk; 
Uw koninkrijk kent geen eind. 
En wat U beloofd hebt, 
dat zult U ook doen; 
Uw trouw is voor altijd, 
Wij vertrouwen U altijd! 

 
-Refrein- 

 
Van generatie tot generatie, 
nooit liet U ons in de steek! 
Gisteren en vandaag steeds dezelfde, 
die was, die is en die komt! 

 
-Refrein- (2x) 

 
Halleluja, Halleluja, Halleluja! 
 

Verkondiging 
 

Opwekking 598, Uw sterke hand 
Machtige Heer, grote Verlosser, 
iedere dag kneden Uw handen 
mijn leven als klei. 
Zo vormt U mij naar Uw plan. 
 
U roept mij zacht in Uw nabijheid; 
daar vind ik kracht, 
Uw geest omgeeft mij. 
Leer mij, o Heer, 
hoe is steeds meer leef als U. 
 
U riep mij om voor U te leven, 
aan U alleen wil ik mij geven. 
Trek mij o Heer, 
dichter naar U toe. 
 
-Refrein- 
Neem mij, kneed mij, 
vorm mij, vul mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke hand. 
Roep mij, zend mij, 
leid mij, wandel naast mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke hand. 
 
U roept mij zacht in Uw nabijheid; 
daar vind ik kracht, 

Uw geest omgeeft mij. 
Leer mij, o Heer, 
hoe is steeds meer leef als U. 
 
U riep mij om voor U te leven, 
aan U alleen wil ik mij geven. 
Trek mij o Heer, 
dichter naar U toe. 
 
-Refrein 2x- 
 
Dankgebed 
 
Geloofsbelijdenis 
Opwekking 609, U bent heilig 
(Man) (Vrouw)  
U bent heilig - U bent heilig 
U bent machtig - U bent machtig 
U bent waardig - U bent waardig 
Eer en ontzag - Eer en ontzag 
 
Ik wil volgen - Ik wil volgen 
Ik wil luis’tren - Ik wil luis’tren 
Van U houden - Van U houden 
Iedere dag - Iedere dag 
 
-Refrein- 
(Man) (Vrouw) 
Ik wil zingen - U die koning bent 
En juichen - en de hoogste Heer 
In aanbidding - U de machtige 
mij buigen - Kwam op aarde neer 
U de Heer - Als Emannuel 
aller Here - God zal met ons zijn  
U mijn God - Als het Lam van God 
Wil ik eren - Zo volmaakt en rein 
Ik wil zingen - U die leven geeft  
En juichen - Mij bevrijding bracht 
In aanbidding - En voor eeuwig leeft 
mij buigen - U hebt alle macht 
U de Heer - U de Alfa, Omega  
aller Here - Eens zal ik U zien 
U mijn God - U mijn Meester, Messias, 
Wil ik eren - Verlosser en Vriend  
U bent mijn Vredevorst, en ik leef alleen 
voor U. 
 

U bent mijn Vredevorst, en ik leef alleen 
voor U. 
U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen 
voor U. 
 

Inzameling van de gaven 
1e collecte Gospel Recordings Nederland 
2e collecte Jeugdwerk 
Collecte uitgang: Aflossing en onderhoud 
kerkelijke gebouwen 
 

Slotlied 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- 
 
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. 29 Oktober 2017 om 9.30 uur. 
Voorganger is Ds. A.H. van Veluw 
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 26 November 2017 om 
19.00 uur 
Voorganger is Ds. A.H. van Veluw.  
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