
Jongerendienst 25 november 2018 
Oneliner: Hallelujah!  
Voorganger: Ds. J. de Kok  
Ouderling van dienst: Jan van Marle 
Kosters: Herwin en Rene - Band: Gware 
 
Zingen voor de dienst: 
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. 
 

Opwekking 669 – Adonai 
Heer van de eeuwigheid 
laat ons Uw glorie zien. 
Heer over hemel en aard, 
God van Israël. 
 

Kom in Uw wijsheid en macht, 
vol van Uw glorie en kracht. 
Hoor naar de roep van ons hart, 
toon Uw heerlijkheid. 
En ieder zal U zien 
Die komt in majesteit. 
 

-Refrein- 
Adonai, Adonai, 
dan buigt elke knie 
voor de hoogste Heer. 
Adonai, Adonai, 
dan juicht elke tong: 
U alleen bent Heer! 
Adonai. 
 

Zie Jeruzalem wacht, 
heft haar lofzang omhoog, 
alle poorten zien uit 
naar de dag dat U komt. 
En hoor hoe Sion zingt: 
gezegend Hij die komt. 
 

-Refrein- 
 

U bent Heer over al wat leeft, 
U bent Heer over al wat leeft. 
 

En hoor hoe Sion zingt: 
gezegend Hij die komt. 
 

-Refrein- 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied 
 

Rend Collective - Build Your Kingdom 
Here  
 
 

 
Come, set Your rule and reign 
In our hearts again 
 

Increase in us we pray 
Unveil why we're made 
Come, set our hearts ablaze with hope 
Like wildfire in our very souls 
Holy Spirit come invade us now 
We are Your church 
We need Your power in us 
 

We seek Your kingdom first 
We hunger and we thirst 
Refuse to waste our lives 
For You're our joy and prize 
To see the captive hearts released 
The hurt, the sick, the poor at peace 
We lay down our lives for Heaven's cause 
 

We are Your church 
We pray: revive this earth 
 

-Refrein- 
Build Your kingdom here 
Let the darkness fear 
Show Your mighty hand 
Heal our streets and land 
Set Your church on fire 
Win this nation back 
Change the atmosphere 
Build Your kingdom here 
We pray 
 

Unleash Your kingdoms power 
Reaching the near and far 
No force of Hell can stop 
Your beauty changing hearts 
You made us for much more than this 
Awake the kingdom seed in us 
Fill us with the strength and love of Christ 
 

We are Your church 
We are the hope on earth 
 

-Refrein- 
 

Stil gebed, bemoediging en groet 
 

Opwekking 575 –  Jezus alleen  
 

Jezus alleen, ik bouw op Hem 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik zijn stem, 
dwars door het duister van de nacht. 
Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij zijn liefde leef ik nu. 
 

Jezus alleen werd mens als wij; 
klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
leed om mijn ongerechtigheid. 

 
En door zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
ontnam de dood zijn heerschappij; 
dankzij zijn sterven leef ik nu. 
 

Daar in het graf, in dood gehuld, 
leek al zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 
 

Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
ben ik van vloek en schuld bevrijd. 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 
 

Schriftlezing 
2 Kronieken 5:11-14 
Op het moment dat de priesters uit het 
heiligdom naar buiten kwamen – alle 
priesters hadden zich zonder 
uitzondering geheiligd, ook zij die volgens 
het rooster geen dienst hadden, en alle 
Levitische zangers, te weten Asaf, 
Heman, Jedutun en hun zonen en broers, 
gekleed in fijn linnen, stonden met hun 
cimbalen, harpen en lieren aan de 
oostkant van het altaar klaar, en ook nog 
honderdtwintig priesters met trompetten 
–, op dat moment moesten de blazers en 
zangers samen muziek ten gehore 
brengen ter ere van de HEER. Zodra het 
geluid van de trompetten, cimbalen en 
andere instrumenten opklonk en de 
zangers de lofzang aanhieven: 
‘De HEER is goed, eeuwig duurt zijn 
trouw,’ vulde de tempel, het huis van 
de HEER, zich met een wolk. De priesters 
konden hun dienst niet meer verrichten, 
want de majesteit van God vulde de hele 
tempel.   
 

Efeziërs 5:18-20 
Bedrink u niet, want dat leidt tot 
uitspattingen, maar laat de Geest u 
vervullen en zing met elkaar psalmen, 
hymnen en liederen die de Geest u 
ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart 
voor de Heeren dank God, die uw Vader 
is, altijd voor alles in de naam van onze 
Heer Jezus Christus.   
 

Hillsong - What a beautiful Name  
You were the Word at the beginning 
One with God the Lord Most High 
Your hidden glory in creation 
Now revealed in You our Christ 
 

What a beautiful Name it is 
What a beautiful Name it is 
The Name of Jesus Christ my King 



What a beautiful Name it is 
Nothing compares to this 
What a beautiful Name it is 
The Name of Jesus 
 

You didn’t want heaven without us 
So Jesus You brought heaven down 
My sin was great Your love was greater 
What could separate us now 
 

What a wonderful Name it is 
What a wonderful Name it is 
The Name of Jesus Christ my King 
What a wonderful Name it is 
Nothing compares to this 
What a wonderful Name it is 
The Name of Jesus 
What a wonderful Name it is 
The Name of Jesus 
 

Death could not hold You 
The veil tore before You 
You silence the boast of sin and grave 
The heavens are roaring 
The praise of Your glory 
For You are raised to life again 
You have no rival 
You have no equal 
Now and forever God You reign 
Yours is the kingdom 
Yours is the glory 
Yours is the Name above all names 
 

What a powerful Name it is 
What a powerful Name it is 
The Name of Jesus Christ my King 
What a powerful Name it is 
Nothing can stand against 
What a powerful Name it is 
The Name of Jesus 
 

What a powerful Name it is The Name of 
Jesus 
What a powerful Name it is The Name of 
Jesus 
 

Verkondiging 
 

Hillsong - Mighty to save  
Everyone needs compassion 
A love that's never failing 
But let mercy fall on me 
Well everyone needs forgiveness 
The kindness of a Savior 
The hope of nations 
 

-Refrein- 
My Savior 
He can move the mountains 
My God is Mighty to save 
He is Mighty to save 
Forever 
Author of salvation 
He rose and conquered the grave 
Jesus conquered the grave 
 

So take me as You find me 
All my fears and failures 
And fill my life again 
I give my life to follow 

Everything I believe in 
And now I surrender 
(I surrender) 
 

-Refrein- 
 

Shine your light and let the whole world 
see 
We're singing for the glory of the risen 
King 
Jesus 
 

Shine your light and let the whole world 
see 
We're singing for the glory of the risen 
King 
Savior 
 

-Refrein- 
 

Shine your light and let the whole world 
see 
We're singing for the glory of the risen 
King 
Jesus 
 

Dankgebed 
 

Geloofsbelijdenis:  
Opwekking 630 - Vader U bent goed 
Op elk moment van mijn leven, 
in voor of tegen spoed 
Aanbid ik U mijn Jezus 
en dank U voor Uw bloed 
 

Ik vind kracht in U mijn Vader 
als ik heel dicht bij U bent. 
Mijn hart en mijn gedachten, 
worden warm als ik bedenk 
 

-Refrein- 
Vader U bent goed, 
U bent heilig, 
U bent liefde. 
Jezus U bent groot, 
U bent sterker dan de dood. 
Vader deze dag geef ik me zelf aan U, 
en ik zing met heel mijn hart 
ik hou van U 
 

Op elk moment van mijn leven, 
bij dag en bij nacht, 
wil ik Uw woorden lezen, 
en dragen in mijn hart. 
 

In de stormen van mijn leven, 
in de regen in de kou, 
wil ik schuilen in Uw vrede, 
wil ik rusten in Uw trouw. 
 

-Refrein- 
 

Vader deze dag geef ik me zelf aan U, 
en ik zing met heel mijn hart 
ik hou van U 
 

Inzameling van de gaven 
1e collecte: Kerk in actie - Pastoraal team 
binnenvaartschippers 
2e collecte: Jeugdwerk 
Collecte bij de 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 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. 



 

 
De volgende dienst wordt gehouden op 
D.V. 2 december 2018 om 10.00 uur. 
Voorganger is Ds. G.H. Labooy 
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 23 december 2018 om 
19.00 uur. 
Voorganger is Ds. G.H. Labooy 
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