
Jongerendienst 24 juni 2018 
Oneliner: Opbouwend 
Voorganger: Ds. H.J. van Maanen  
Ouderling van dienst: Bert Brink 
Kosters: Herwin van Asselt en Rene Weever - Band: Grow
 
Zingen voor de dienst: 
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. 
 
Opwekking 732 – Wat een wonder 
-Refrein- 
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 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.  
 

-Refrein- 
 

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. 
 
-Refrein- 
 

Welkom en mededelingen. 
 

Intochtslied Opwekking 654 - Vreugde 
van u is mijn kracht. 
Dank U voor deze nieuwe dag 
die ik van U ontvangen mag, 
Heer wat een zegen, 
elke dag opnieuw. 
U geeft uw liefde telkens weer 
en uw genade keer op keer, 
iedere morgen, elke dag opnieuw. 

 

 
U geeft mij vrede 
die de wereld niet geeft, 
U geeft mij blijdschap 
door uw Heilige Geest. 
 
-Refrein- 
Ja, de blijdschap die U mij geeft, 
is meer dan de vreugde 
die de wereld heeft. 
Als de zon schijnt 
en in de donkere nacht; 
de vreugde van U is mijn kracht, 
de vreugde van U is mijn kracht. 

 
Stil gebed, bemoediging en vredegroet. 
 
Opwekking 769 - Bouw uw koninkrijk  
Kom, vestig uw gezag; 
wees Koning in ons hart. 
Herstel uw beeld in ons; 
onthul uw doel met ons. 
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw; 
een laaiend vuur in onze ziel. 
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer 
zien. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, maak ons sterk in U. 
 
Wij dorsten naar uw rijk 
en uw gerechtigheid. 
U schakelt ons nu in 
en geeft ons leven zin: 
gevangen harten worden vrij, 
verslagen mensen troosten wij; 
zelfs de blinden zien uw heerschappij. 
Wij zijn uw kerk. 
Hoor ons gebed en kom! 
 
-Refrein- 
Bouw uw koninkrijk. 
Zet het kwaad te kijk. 
Toon uw sterke hand. 
Kom, herstel ons land. 
Vul uw kerk met vuur. 
Win dit volk terug. 
Heer, dat bidden wij 
tot uw koninkrijk verschijnt. 
 
Uw ongetemde kracht 
verslaat de helse macht. 
Uw ongekende pracht 
vernieuwt en sterkt ons hart. 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 
leer ons te doen wat U ons vraagt, 
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. 
 
 

 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, doe uw werk door ons. 
 

-Refrein-  
 

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

Schriftlezing 

Johannes 13: 1-11 

Jezus wast de voeten van de leerlingen 

1 Het was kort voor het pesachfeest. 

Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en 

dat hij uit de wereld terug zou keren naar 

de Vader. Hij had de mensen die hem in 

de wereld toebehoorden lief, en zijn 

liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 

2 Jezus en zijn leerlingen hielden een 

maaltijd. De duivel had intussen Judas, de 

zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet 

Jezus te verraden. 3 Jezus, die wist dat de 

Vader hem alle macht had gegeven, dat 

hij van God was gekomen en weer naar 

God terug zou gaan, 4 stond tijdens de 

maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, 

sloeg een linnen doek om 5 en goot 

water in een waskom. Hij begon de 

voeten van zijn leerlingen te wassen en 

droogde ze af met de doek die hij 

omgeslagen had. 6 Toen hij bij Simon 

Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet 

mijn voeten wassen, Heer?’ 7 Jezus 

antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu 

nog niet, maar later zul je het wel 

begrijpen.’ 8 ‘O nee,’ zei Petrus, ‘mijn 

voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar 

toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, 

kun je niet bij mij horen, 9 antwoorde hij: 

‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar 

ook mijn handen en mijn hoofd!’ 10 

Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft 

alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al 

helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar 

niet allemaal’. 11 Hij wist namelijk wie 

hem zou verraden, daarom zei hij dat ze 

niet allemaal rein waren. 

 

Filippenzen 2: 5-11 

5 Laat onder u de gezindheid heersen die 

Christus Jezus had. 6 Hij die de gestalte 

van God had, hield zijn gelijkheid aan God 

niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij 

nam de gestalte aan van een slaaf en 

werd gelijk aan een mens. 8 En als mens 



verschenen, heeft hij zich vernederd en 

werd gehoorzaam tot in de dood – de 

dood aan het kruis. 9 Daarom heeft God 

hem hoog verheven en hem de naam 

geschonken die elke naam te boven gaat, 

10 opdat in de naam van Jezus elke knie 

zich zal buigen, in de hemel, op de aarde 

en onder de aarde, 11 en elke toch zal 

belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer 

van God, de Vader.  
 

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- 
 

Verkondiging 
 

Opwekking 724 - Vandaag is de dag  
Wat door mijn gedachten gaat 
en wat mij te wachten staat 
wilt U dat ik achterlaat bij U, Jezus, 
want ik kan bij U terecht. 
Nu doe ik wat U mij zegt, 
want wat voor mij is weggelegd door 
U is goed, is goed! 
 

-Refrein- 
Vandaag is de dag die U geeft 
en ik ben dankbaar en blij dat ik leef. 
Vandaag is de dag die U geeft 
en ik ben dankbaar en blij dat U leeft. 
Ik hoef niet bang te zijn voor morgen, 
want ik houd mij aan U vast. 
Vandaag is de dag. 
 

Mijn angst laat ik achter mij. 
Mijn twijfel zet ik opzij. 
Ik leg mijn verlangens bij U neer, Jezus, 
want ik kan bij U terecht. 
Nu doe ik wat U mij zegt, 
want wat voor mij is weggelegd door 
U is goed, is goed! 
 

- Refrein -  
 

Ik wil altijd bij U zijn. 
(Ik wil altijd bij U zijn.) 
Uw waarheid houdt mij overeind. 
(Uw waarheid houdt mij overeind.) 
Ik wil altijd bij U zijn. 
(Ik wil altijd bij U zijn.) 
Uw waarheid houdt mij overeind. 
(Uw waarheid maakt mij vrij.) 
 

- Refrein -  
 

Dankgebed 
 

Geloofsbelijdenis 
Opwekking 801 – Het leven in mij 
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- 
 

Inzameling van de gaven. 
Band speelt: Christian Verwoerd – Vol 
Ontzag 
1e collecte: Stichting Dorroty 
2e collecte: Jeugdwerk 
Collecte uitgang: aflossing & onderhoud 
kerkelijke gebouwen 
 
Slotlied  
Opwekking 733 - Tienduizend redenen 
De zon komt op,  
maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 

laat mij nog zingen als de avond valt. 
 

-Refrein- 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven 
zingen; 
tienduizend redenen tot 
dankbaarheid. 
 

-Refrein- 
 

En op die dag, als mijn kracht 
vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven 
zingen; 
tienduizend jaar en tot in 
eeuwigheid. 
 

-Refrein-  
 

Verheerlijk Zijn heilige naam. 
Verheerlijk Zijn heilige naam. 
Verheerlijk Zijn heilige naam. 
 

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. 1 juli 2018 om 9.30 uur, viering 
Heilig Avondmaal 
Voorganger is ds. H.J. van Maanen. 
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 26 augustus 2018 om 
19.00 uur. 
Voorganger is ds. A.H. van Veluw. 
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