
Jongerendienst 26 november 2017 
 
Oneliner: Aan(ge)slagen 
Voorganger: Ds. van Veluw  
Ouderling van dienst: Evelien School 
Kosters: Richard en Rene - Band: Hoeksteenband +
 
Zingen voor de dienst: 
Opwekking 741, Als een vuur van binnen 
Als een vuur van binnen 
is mij liefde voor God; 
in het diepst van mijn hart 
door Hem zelf uitgestort. 
En uw Geest vult mijn ziel 
bij dag en bij nacht. 
Uw kracht wordt in mij  
in zwakheid volbracht. 
 
-Refrein- 
U ontsteekt in ons een vuur 
dat het donker verdrijft. 
U wekt in ons de hoop 
die de wereld verblijdt. 
U geeft aan ons geloof 
waar de twijfel nog heerst. 
U spreekt in ons uw waarheid 
waar de leugen regeert. 
 
Als een vuur van binnen 
is de kracht van de Geest, 
die met vreugde vervult, 
maar met liefde het meest. 
Leg uw Woord in mijn mond 
Elke dag, elk moment. 
Uw woord blijft in mij; 
Maakt Jezus bekend. 
 
-Refrein- 
 
Opwekking 454, Zegen, aanbidding 
Zegen, aanbidding. 
Kracht, overwinning. 
Ere zij de eeuwige God. 
Laat elke natie, elke creatie 
buigen voor de eeuwige God. 
 
Elke tong in hemel, op aard 
zal uw macht belijden. 
Elke knie buigt neer voor uw troon, 
aanbiddend. 
U wordt hoog verheven o God 
en oneindig is uw heerschappij. 
O eeuwige God. 
 
De aarde wordt vol van Uw Koninkrijk 
Zing nu voor de eeuwige God 
Geen andere macht is aan U gelijk 
Zing nu voor de eeuwige God. 
 
Welkom  
 
 
 

 
Opwekking 677, In het diepst van de 
nacht 
In het diepst van de nacht 
roep ik naar U: 'Waar bent U, God?' 
In het diepst van mijn pijn, 
als alles zwart lijkt, roep ik het uit: 
'U bent mijn enige houvast, 
mijn enige zekerheid. 
O, trek mij op uit de put, 
houd mij vast, houd mij vast.' 
 
U bent groter dan mijn vragen, 
Want soms doet het leven zeer. 
Al wat ik niet zelf kan dragen 
leg ik aan Uw voeten neer. 
U bent groter dan mijn zonden 
en omarmt mij in mijn pijn. 
U gaat dieper dan mijn wonden, 
daarom wil ik bij U zijn. 
 
O God, omarm mij, 
Ik kom heel dicht bij U. 
O God, genees mij, 
Houd mij heel dicht bij U. 
 
In mijn diepste verdriet 
Roep ik naar U: 'Waarom, O God?' 
Aan het eind van mijn kracht, 
moe van het strijden, roep ik het uit: 
'U bent mijn enige houvast, 
mijn enige zekerheid. 
O, trek mij op uit de put, 
houd mij vast, houd mij vast.' 
 
U bent sterker dan mijn angsten 
en een schuilplaats in de nood. 
U bent bij mij als ik bang ben, 
houdt mij vast tot in de dood. 
Steeds weer hoort U naar mijn klagen, 
telkens raakt U liefde mij. 
Niemand die mij zo kan dragen, 
daarom wil ik bij U zijn. 
 
O God, omarm mij, 
ik kom heel dicht bij U. 
O God, genees mij, 
houd mij heel dicht bij U. 
 
Niets kan mij scheiden van Uw liefde, 
niemand mij roven uit Uw hand. 
Ik vind vervulling in Uw liefde, 
heel dicht bij U. 
 
Stil gebed, bemoediging en vredegroet 
 
 

 
Opwekking 695, Stil 
Verberg mij nu 
onder uw vleugels Heer. 
Houd mij vast 
in Uw sterke hand 
 
Als de oceaan haar krachten toont, 
zweef ik met U hoog boven de storm. 
Vader, U bent sterker dan de vloed. 
Dan word ik stil; U bent mijn God! 
 
Vind rust mijn ziel 
in God alleen. 
Ken Zijn kracht 
vertrouw Hem en wees stil. 
 
Als de oceaan haar krachten toont, 
zweef ik met U hoog boven de storm. 
Vader, U bent sterker dan de vloed. 
Dan word ik stil; U bent mijn God! 
 
Gebed om de Heilige Geest bij de 
opening van Het Woord 

 

Schriftlezing  
Lukas 12:4-9 
4 Tegen jullie, mijn vrienden, zeg ik: wees 
niet bang voor degenen die het lichaam 
kunnen doden, maar niet tot iets ergers 
in staat zijn. 5 Ik zal jullie zeggen voor wie 
je bang moet zijn. Wees bang voor hem 
die de macht heeft om iemand niet 
alleen te doden maar ook in de Gehenna 
te werpen. Ja, ik zeg jullie, wees bang 
voor hem! 6 Wat kosten vijf mussen? 
Bijna niets. Toch wordt er niet één door 
God vergeten. 7 Zelfs de haren op jullie 
hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, 
jullie zijn meer waard dan een hele 
zwerm mussen. 8 Ik zeg jullie: iedereen 
die mij erkent bij de mensen, zal ook 
door de Mensenzoon worden erkend bij 
de engelen van God. 9 Maar wie mij 
verloochent bij de mensen, zal 
verloochend worden bij de engelen van 
God. 
 
1 Korintiërs 13:4-8a  
4 Liefde is geduldig en vriendelijk. 
Liefde is niet jaloers, vervalt niet in 
grootspraak, 
in eigendunk. 
5 Ze gedraagt zich niet grof, 
ze is niet uit op het eigen belang. 
Ze raakt niet beledigd, 
ze rekent het kwaad niet aan. 



6 Ze verheugt zich niet in onrecht, 
ze vindt vreugde in de waarheid. 
7 Ze kan alles verdragen, 
ze blijft geloven, blijft hopen, 
nooit geeft ze het op. 
8 De liefde zal nooit ophouden te bestaan! 
 
Opwekking 789, Lopen op het water 
U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 
 
-Refrein- 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 
De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want Uw trouw houdt 
stand. 
 
-Refrein- 
 
Bridge 4x: 
Geest van God, leer mij te gaan over de 
golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen 
dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid. 
 
-Refrein- 
 
Verkondiging 
 
Opwekking 705, Toon mijn liefde 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de Meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
 
-Refrein- 
Toon mijn liefde, aan de ander 
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. 
 
In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 

dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 
 
-Refrein- 
 
Dankgebed 
 
Geloofsbelijdenis 
Opwekking 640, Mijn hulp is van U Heer 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U Heer, 
Die mij bij zal staan. 
 
Mijn hulp is van U Heer, 
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
U bent mijn Beschermer 
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren, 
door zon of door maan. 
U bent mijn schaduw  
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven,  
mijn komen en gaan. 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U Heer. 
 
Inzameling van de gaven 
1e collecte: Kerk in actie - binnenlands 
diaconaat  
2e collecte: Jeugdwerk 
Collecte uitgang: Aflossing en onderhoud 
kerkelijke gebouwen 
 
Slotlied  
Opwekking 479, Wij zijn meer dan 
overwinnaars 
Wij zijn meer dan overwinnaars 
door Hem die ons heeft liefgehad. 
Wie zal ons nog kunnen scheiden 
van de liefde van de Heer. 
 
Want als God voor ons is, 
wie is er tegen ons. 
Hij die zelfs zijn eigen Zoon 
niet gespaard heeft van de dood. 
Hij is gestorven en Hij is opgestaan. 
Ja, Hij troont nu in de hemel, 
aan de rechterhand van God. 
 
Wij zijn meer dan overwinnaars 
door Hem die ons heeft liefgehad. 
Wie zal ons nog kunnen scheiden 
van de liefde van de Heer. 
 
Al worden wij vervolgd, 
al worden wij gedood, 
wij zijn meer dan overwinnaars 
door Jezus onze Heer. 
Noch dood, noch leven, 
heden of toekomst, 
niets zal ons nog kunnen scheiden 
 

van de liefde van de Heer. 
Wij zijn meer dan overwinnaars. 
 
Zegen 
 
Lied 416, Ga met God en Hij zal met je 
zijn  
Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 
De volgende dienst wordt gehouden op 
D.V. 3 December 2017 om 10.00 uur. 
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 17 December 2017 om 
19.00 uur. 
Voorganger is Ds. H.J. van Maanen 
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