
Jongerendienst 26 augustus 2018 
Oneliner: Bedankt hè! 
Voorganger: Ds. A.H. van Veluw  
Ouderling van dienst: Inge de Roon 
Kosters: Herwin van Asselt en Rudi ten Hove - Band: Rinon
 
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  
 

-Refrein-  
 

Opwekking 589 – Ik wil juichen voor mijn 
Heer 
Ik wil juichen voor U mijn heer, 
met blijdschap in mijn hart. 
Ik wil jubelen voor U heer, 
mijn hart is vol ontzag. 
 
Ik erken: U Heer bent God, 
en ik behoor U toe. 
Mijn aanbidding is slechts voor U, 
wat ik ook denk of voel. 
 

-Refrein- 
En ik ga door de poorten met een loflied, 
want ik wil U ontmoeten deze dag. 
En ik zing U alle lof toe, 
‘k Hef mijn handen naar U op. 
Ik prijs Uw naam, 
God van de eeuwigheid. 
 

Want de Heer is goed, 
Zijn goedertierenheid 
is tot in eeuwigheid, Amen! 
Ja, de Heer is goed, 
Zijn liefde en Zijn trouw, 
zijn tot in eeuwigheid, Amen! 
 

En ik ga door de poorten met een loflied 
want ik wil U ontmoeten deze dag 
 

En ik ga door de poorten met een loflied, 
want ik wil U ontmoeten deze dag. 
En ik zing U alle lof toe, 
'k Hef mijn handen naar U op. 
Ik prijs Uw naam,  
God van de eeuwigheid!  
 

 
Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied 
Opwekking 430 – Heer, ik prijs Uw grote 
naam  
Heer ik prijs Uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
 

U daalde neer van Uw troon  
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis  
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer ik prijs Uw grote naam. 
 

Stil gebed, bemoediging, vredegroet 
 

Opwekking 785 – Fundament  
Ik bouw op Jezus, anders niet;  
het is zijn bloed dat redding biedt.  
Wie op Hem hoopt, wordt niet 
beschaamd;  
ik steun alleen op Jezus’ Naam.  
 

-Refrein- 
Heer, U bent ons fundament. 
Zwak wordt sterk, door al uw werk. 
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer! 
 

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, 
toont Hij zijn liefde die mij draagt. 
Al woeden stormen om mij heen, 
mijn anker rust in Hem alleen. 
Mijn anker rust in Hem alleen! 
 

-Refrein- 
 

Wanneer Hij komt met luid geschal, 
weet ik dat Hij mij kennen zal. 
Bekleed met zijn gerechtigheid 
ben ik van Hem in eeuwigheid! 
 

Geloofsbelijdenis 
Opwekking 347 – Ik geloof in God de 
Vader 
Ik geloof in God de Vader 
Schepper, die de schepping draagt 
In Zijn Zoon, in Christus Jezus 
die, geboren uit een maagd 
aan het kruis de wereld redde 
onze zonden op zich nam 
Opgestaan en opgevaren 
troont Hij aan Gods rechterhand 
 

Jezus, Hij is Heer 
Hij is Heer 
Naam aller Namen, naam aller Namen 
 

 
 

 
Ik geloof in God de Trooster 
gaven van de Heil’ge Geest 
die Gods Woord aan ons bevestigd, 
gaat en predikt en geneest 
Als Hij komt met macht en luister 
zal de mensheid voor Hem staan 
dan zal elke knie zich buigen, 
elke tong belijdt Zijn Naam 
 

Jezus, U bent Heer 
U bent Heer 
Naam aller namen, naam aller namen. 
 

Gebed om de Heilige Geest bij de 
opening van Het Woord 
 

Schriftlezing 
Kolossenzen 2:6 t/m 10 (NBV) 
6Volg de weg van Christus Jezus, nu  
u hem als uw Heer aanvaard hebt. 7Blijf  
in hem geworteld en gegrondvest, houd 
vast aan het geloof dat u geleerd is en  
wees vervuld van dankbaarheid.  
8Wees op uw hoede en laat u niet 
meeslepen door holle en misleidende 
theorieën die op menselijke tradities zijn 
gebaseerd en zich richten op de machten 
van de wereld en niet op Christus.  
9Want in hem is de goddelijke volheid 
lichamelijk aanwezig, 10en omdat u één 
bent met hem, het hoofd van alle 
machten en krachten, bent ook u van die 
volheid vervuld. 
 
1 Thessalonicenzen 5:15 t/m 18 (NBV) 
15Zie erop toe dat niemand kwaad met 
kwaad vergeldt en streef altijd naar het 
goede, zowel voor elkaar als voor ieder 
ander. 16Wees altijd verheugd, 17bid  
onophoudelijk, 18dank God onder alle 
omstandigheden, want dat is wat hij van 
u, die één bent met Christus Jezus, 
verlangt.  
 
 

Opwekking 802 – Hier is mijn hart, Heer 
Hier is mijn hart, Heer. 
Hier is mijn hart, Heer. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
 

Ik ben van U.  
Ik ben aanvaard. 
Ik ben geliefd en puur gemaakt. 
Ik leef opnieuw.  
Ik adem in. 
Ik vind herstel, een nieuw begin. 
 

-Refrein- 
 

Ik ben van U.  



Ik ben aanvaard. 
Ik ben geliefd en puur gemaakt. 
Ik leef opnieuw.  
Ik adem in. 
Ik vind herstel, een nieuw begin. 
 

U bent sterk. U behoudt. 
U vergeeft. U bent trouw. 
U bent licht. Schijn in mij. 
U die leeft, leef in mij. 
Hier is mijn leven. 
Hier is mijn leven. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij.  
 

U bent meer dan genoeg. 
U bent hier. U bent goed. 
U bent hoop. U die redt, 
U bent al wat ik heb. 
 

-Refrein- 
 

Hier is mijn leven. 
Hier is mijn leven. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
 
Verkondiging  
 

Dankgebed 
 

Opwekking 654 – De 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. 
 

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

Slotlied  
Opwekking 764 – Zegekroon 
U zult altijd voor ons strijden; 
U hebt steeds Uw trouw getoond. 
Deze waarheid is mijn blijdschap: 
Heer, U draagt de zegekroon, 
U, mijn Helper en Beschermer, 

U, mijn Redder en mijn Vriend. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 

Waar Uw grootheid wordt bezongen, 
wil ik knielen voor Uw troon. 
Waar U bent, verstilt de onrust, 
want U draagt de zegekroon. 
Vul dit huis nu met Uw glorie, 
vul ons hart met heilig vuur. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 

-Refrein- 
Halleluja! Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, 
Die de wereld overwon. 
 

U zult altijd voor ons pleiten; 
U zocht door tot U ons vond. 
En geen macht kan U bestrijden, 
want U draagt de zegekroon. 
U bent Jezus, de Messias, 
Die de wereld redding biedt. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 

-Refrein- 
 

Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 
U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon!  
Aan het kruis leek U verslagen, 
maar U hebt de dood onttroond; 
zelfs het graf kon U niet houden, 
want U draagt de zegekroon. 
 

-Refrein- 
 

Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 
U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon!  
 

Zegen 
 

Opwekking 720 – God maakt vrij  
In de naam van de Vader, 
in de naam van de Zoon, 
in de naam van de Geest voor Uw troon, 
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw 
naam. 
U geeft ons genade, U roepen wij aan.  
 
Hoor ons loflied Heer, onze dank 
weerklinkt 
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 
 
-Refrein- 
God maakt vrij, God maakt vrij 
in die hoop leven wij. 
Ons verdriet wordt een lied. 
God maakt vrij, God maakt vrij 
 
 

De volgende dienst wordt gehouden op 
D.V. 2 september 2018 om 9.30 uur, 
Afsluiting Vakantie Bijbelweek. 
Voorganger is ds. H.J. van Maanen. 

De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 16 september 2018 om 
19.00 uur. 
Voorganger is Marcel Versteeg. 
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