
Jongerendienst 25 februari 2018 
Oneliner: (No)doubt 
Voorganger: Ds. A. van Oosterwijk  
Ouderling van dienst: Leon Witteveen  
Kosters: Richard en René - Band: Hoeksteenband
 
Zingen voor de dienst: 
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) 
 

Opwekking 559 - Schijn met u licht in 
mijn hart 
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer. 
Schijn met uw licht in mijn hart.   
Dat ik U zien zal, dat ik U zien zal. (2x) 
 

-Refrein- 
Bekleed met majesteit en macht, 
stralend in de glans van uw glorie. 
Vul ons met liefde en kracht; 
wij zingen: heilig, heilig, heilig. 
 

Schijn met uw licht in mijn hart, Heer.  
Schijn met uw licht in mijn hart.   
Dat ik U zien zal, dat ik U zien zal. (2x) 
 

-Refrein- (2x) 
 

Heilig, heilig, heilig. 
Heilig, heilig, heilig. 
Heilig, heilig, heilig. 
Dat ik U zien zal. (4x) 
 

Dat ik U zien zal (3x) 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied  
Opwekking 760 - Wie vrees ik nog 
 

U hoort mij als ik bid, 
verdrijft mijn duisternis. 
Al vliegt de nacht mij aan, 
 
 

 
het daglicht breekt zich baan. 
Wie vrees ik nog? 
 

U trapt de vijand plat 
onder mijn voeten, God. 
Al valt de strijd mij zwaar, 
U bent mijn schild en zwaard. 
Wie vrees ik nog? 
 

-Refrein- 
Ik weet wie voor mij uit gaat 
en standhoudt achter mij: 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
De Heerser van de eeuwen, 
U bent een vriend van mij! 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
 

Mijn kracht is in uw naam, 
de naam die redden kan. 
O God, die mij bevrijdt, 
U overwint altijd! 
Wie vrees ik nog? 
Wie vrees ik nog? 
 

-Refrein- 
 

Geen wapen van de vijand houdt stand. 
U houdt de wereld in uw hand. 
Ik houd mij vast aan wat U belooft;  
U bent trouw, Heer.  
U bent trouw, Heer. -2x- 
U bent trouw, Heer. 
 

-Refrein 2x- 
 

God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
 

Stil gebed, bemoediging en vredegroet. 
 

Opwekking 717 - Stil mijn ziel wees stil  
Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is er bij 
in je beproevingen en zorgen. 
 

-Refrein- 
 

God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen. 
Vredevorst, vernieuw  
een vaste geest binnen in mij, 
die rust in U alleen. 
 

 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild tegen de pijlen van 
verleiding. 
 

-Refrein- 
 

Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht 
doorbreekt. 
 

-Refrein 2x-  
 

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

 

Schriftlezing  
Matteüs 14: 22-33 (NBV) 
22 Meteen daarna gelastte hij de 
leerlingen in de boot te stappen en alvast 
vooruit te gaan naar de overkant, hij zou 
ook komen nadat hij de mensen had 
weggestuurd. 23 Toen hij hen 
weggestuurd had, ging hij de berg op om 
er in afzondering te bidden. De nacht viel, 
en hij was daar helemaal alleen. 24 De 
boot was intussen al vele stadiën van de 
vaste wal verwijderd en werd, als gevolg 
van de tegenwind, door de golven 
geteisterd. 25 Tegen het einde van de 
nacht kwam hij naar hen toe, lopend over 
het meer. 26 Toen de leerlingen hem op 
het meer zagen lopen, raakten ze in 
paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en 
schreeuwden het uit van angst. 27 
Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! 
Ik ben het, wees niet bang!’ 28 Petrus 
antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg 
me dan dat ik over het water naar u toe 
moet komen.’ 29 Hij zei: ‘Kom!’ Petrus 
stapte uit de boot en liep over het water 
naar Jezus toe. 30 Maar toen hij voelde 
hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij 
begon te zinken en schreeuwde het uit: 
‘Heer, red me!’ 31 Meteen strekte Jezus 
zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: 
‘Kleingelovige, waarom heb je 
getwijfeld?’ 32 Toen ze in de boot 
stapten, ging de wind liggen. 33 In de 
boot bogen de anderen zich voor hem 
neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods 
Zoon!’ 



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 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 2x- 
 

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

Dankgebed 
 
 

Geloofsbelijdenis: 
Opwekking 801 – Het leven in mij 
-2x- 
Mijn hart gelooft, 
mijn mond belijdt 
dat Jezus leeft, 
en leeft in mij. 
Ik houd mij vast aan Hem 
met alles wat ik ben, 
mijn hoop is in Zijn naam alleen. 
 

-Refrein- 
Immanuel, 
God dichtbij. 
Hij is het leven, 
het vuur in mij. 
Immanuel, 
God dichtbij. 
Hij is het leven in mij.  
 

Mijn hart gelooft, 
mijn mond belijdt: 
waar ik ook ben, 
daar is Hij bij. 
God toont zijn koninkrijk. 
Ik draag zijn heerlijkheid 
door zijn aanwezigheid in mij.  
 

-Refrein- 
 

Bridge 2x: 
God is achter en voor mij, 
omgeeft mij altijd. 
Hij is boven en onder, 
zelfs binnenin mij.  
 

Immanuel, 
God dichtbij. 
Hij is het leven.  
 

-Refrein 2x- 
 

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

Slotlied 
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- 
 

Zegen 
 

Trinity – Ik wens jou 
Ik wens jou een dak boven je hoofd.  
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol 
met brood. 
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht. 
Dat de liefde van je leven op je wacht.  
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan  
dat je rijkdom vindt door ook van weinig 
te bestaan, 
Ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd  
met kinderen om je heen, tot aan het 
eind.  
 
-Refrein 2x- 
Een muur voor de wind  
en een vuur voor de kou. 
Een jas voor de regen  
en een vriend dichtbij jou  
 
‘K wens jou vrede toe om wie je bent. 
Dat je lacht en huilt met alle mensen die 
je kent.  
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft  
in elk van de seizoenen dat je leeft. 
 
-Refrein 2x-  
 
Ik bescherm je voor de wind, en vindt 
voor jou een schuilplaats. 
In de nacht maak ik een vuur want dan 
word jij niet bang.  
In het donker loop ik naast je als een 
trouwe engel. 
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven 
lang. 
 

De volgende dienst wordt gehouden op 
D.V. 4 maart om 10.00 uur. 
Voorganger is Ds. G.H. Labooy 
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 25 maart om 19.00 
uur. 
Voorganger is Ds. G.H. Labooy 
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