
Jongerendienst 28 januari 2018 
 
Oneliner: Zand er over!? 
Voorganger: Ds. A.H. van Veluw  
Ouderling van dienst: Inge de Roon - Kosters: Gerjan en Rudi 
Band: Sera and friends
 
Zingen voor de dienst: 
Opwekking 574 – U bent welkom 
We zijn hier bij elkaar 
om de Koning te ontmoeten. 
We zijn hier bij elkaar 
om te eren onze Heer. 
 
We zijn hier bij elkaar 
om te vieren dat Hij goed is. 
En we prijzen en aanbidden Hem, 
Jezus, onze Heer! 
 
Refrein: 
Heer, U bent welkom, welkom, 
U bent welkom, grote koning. 
Wij heffen onze handen op 
naar de God van alle eeuwen. 
Heer, U bent welkom, welkom, 
U bent welkom, Zoon van God. 
Wij richten heel ons hart op U; 
U bent welkom in ons midden. 
 
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 (4x) 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied: 
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 599 – Nog voor dat je 
bestond 
Nog voor dat je bestond, 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment, 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 
 
En wat je nu ook doet, 
Zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij Zijn eigen Zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 
Refrein: 
Kom tot de Vader, 
kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
 
En wat je nu ook doet, 
Zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 
-Refrein- (2x) 
 
De liefde die hij geeft, 
De woorden die hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. (2x) 
 
Gebed om de Heilige Geest bij de 
opening van Het Woord 
 
Schriftlezing 
Mattheüs 7:1-5 



1Oordeel niet, opdat er niet over jullie 
geoordeeld wordt. 2Want op grond van 
het oordeel dat je velt, zal er over je 
geoordeeld worden, en met de maat 
waarmee je meet, zal jou de maat 
genomen worden. 3Waarom kijk je naar 
de splinter in het oog van je broeder of 
zuster, terwijl je de balk in je eigen oog 
niet opmerkt? 4Hoe kun je tegen hen 
zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog 
verwijderen,” zolang je nog een balk in je 
eigen oog hebt? 5Huichelaar, verwijder 
eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul 
je scherp genoeg zien om de splinter uit 
het oog van je broeder of zuster te 
verwijderen. 
 
Johannes 8:1-11 
1Jezus ging naar de Olijfberg, 2en vroeg in 
de morgen was hij weer in de tempel. Het 
hele volk kwam naar hem toe, hij ging 
zitten en gaf hun onderricht. 3Toen 
brachten de Schriftgeleerden en de 
farizeeën een vrouw bij hem die op 
overspel betrapt was. Ze zetten haar in 
het midden en 4zeiden tegen Jezus: 
‘Meester, deze vrouw is op heterdaad 
betrapt toen ze overspel pleegde. 5Mozes 
draagt ons in de wet op zulke vrouwen te 
stenigen. Wat vindt u daarvan?’ 6Dit 
zeiden ze om hem op de proef te stellen, 
om te zien of ze hem konden aanklagen. 
Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger 
op de grond. 7Toen ze bleven aandringen, 
richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie 
zonder zonde is, laat die als eerste een 
steen naar haar werpen.’ 8Hij bukte zich 
weer en schreef op de grond. 9Toen ze dat 
hoorden gingen ze weg, een voor een, de 
oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, 
met de vrouw die in het midden stond. 
10Jezus richtte zich op en vroeg haar: 
‘Waar zijn ze? Heeft niemand u 
veroordeeld?’ 11‘Niemand, heer,’ zei ze. 
‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga 
naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’ 
  
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. (2x) 
 
Verkondiging 
 
Opwekking 629 – Als er vergeving is 
Hoe kan ik verder leven, hoe moet ik 
verder gaan. 
Kan ik ooit vergeven, wat mij is 
aangedaan. 
De woorden in mijn ziel, de haat en 
bitterheid, 
lijken niet te helen niet door woorden, 
niet door tijd. 
 
Refrein: 
Maar als er vergeving is, kan er genezing 
zijn, 
van de pijn en het verdriet diep van 
binnen. 
Als er vergeving is, kan er genezing zijn, 
en de weg van herstel kan beginnen. 
 
O God, ik heb U nodig, Ik kan het zelf niet. 
Ik lijk haast te verstikken, in angst en in 
verdriet. 
Hoe kan ik ooit vergeven, zoals U mij 
vergeeft, 
dwars door alles heen wat mij beschadigd 
heeft. 
 
-Refrein- 
 
Geef mij de kracht van Uw liefde om 
verder te gaan, 
ook al zal er een litteken blijven bestaan. 
Want is Uw liefde niet sterker dan de 
dood, 
en Uw vergeving niet dieper dan mijn 
nood? 
 
Want waar Uw vergeving is, zal genezing 
zijn, 
van de pijn en het verdriet diep van 

binnen, 
waar Uw vergeving is zal genezing zijn 
en de weg van herstel kan beginnen. 
 
Dankgebed 
 

Geloofsbelijdenis: 
Sela – U bent de God die roept 
U bent de God die roept,  
mijn hart en leven zoekt.  
Die mij gevonden heeft;  
het eeuwig leven geeft. 
  
Als aan U toegewijd, 
mijn hart en mond belijdt:  
Ja, Jezus is mijn Heer;  
dan kniel ik voor U neer. 
  
‘K heb jou gekozen,  
opgedragen om Mijn weg te gaan.  
In mijn blijvend vrucht te dragen,  
ga dan in mijn Naam. 
  
Heer, wij zeggen ja en amen,  
brengen U daarvoor de eer.  
Wij belijden allen samen;  
Jezus onze Heer. 
  
Mijn Jezus, geef mij kracht,  
als ik Uw hulp verwacht;  
voltooi in mij Uw werk  
en maak in zwakheid sterk. 
  
Als U mijn wegen leidt, 
in moeite en in strijd, 
houd ik gelovig stand; 
Heer, neem me bij de hand. 
 
Blijf in mijn liefde, alle dagen; 
in liefde voor elkaar. 
Wat je de Vader ook wilt vragen, 
vraag het in mijn Naam. 
  
Heer, wij zeggen ja en amen,  
brengen U daarvoor de eer.  
Wij belijden allen samen;  
Jezus onze Heer. (2x) 
 
Belijden onze Heer,  
Jezus onze Heer, 
Jezus, amen. 
 
Inzameling van de gaven 
1e collecte: Diaconie 
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. 4 februari om 10.00 uur. 
Voorganger is Ds. A.H. van Veluw 
Heilige Doop 
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 25 februari om 19.00 
uur. 
Voorganger is Ds. A. Oosterwijk uit Wezep 
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