
Jongerendienst 27 januari 2019 
Oneliner: Trust me 
Voorganger: Ds. J. de Kok 
Ouderling van dienst: Jan van Marle  
Kosters: Herwin en René - Band: In Spirit United
 
Zingen voor de dienst: 
Opwekking 797 - Breng ons Samen 
U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich 
thuis! 
 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de 
Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons 
geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en 
aanvaardt. 
 

-Refrein- 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 

U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het 
geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 

-Refrein- 
 

Bridge: 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 

Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde. 
 

-Refrein- 
 

Michael W. Smith - Open the eyes of my 
heart Lord 
Open the eyes of my heart, Lord 
Open the eyes of my heart 
I want to see You 
I want to see You(2x) 
 

-Refrein- 
To see You high and lifted up 
Shinin' in the light of Your glory 
Pour out Your power and love 
As we sing holy, holy, holy 
 

 
Open the eyes of my heart, Lord 
Open the eyes of my heart 
I want to see You 
I want to see You(2x) 
 

-Refrein 3x- 
 

Holy, holy, holy 
We cry holy, holy, holy 
You are holy, holy, holy 
I want to see you (2x) 
 

Holy, holy, holy 
Holy, holy, holy 
Holy, holy, holy, 
I want to see you (5x) 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied  
Opwekking 685 – Hosanna 
Met ons lied, Heer,  
roept ons hart uit naar U,  
naar U alleen.  
Vol verwachting,  
vol verlangen naar U;  
U maakt ons één. 
 

Als wij U zien, Heer,  
geeft U kracht om op te staan.  
Wij mogen vrij van angst en schaamte  
in uw huis binnengaan.  
 

-Refrein- 
Hosanna, hosanna,  
U bent de God van redding,  
U zij de eer, aanbidding.  
Hosanna, hosanna,  
kom met uw Geest, vernieuw ons. 
Verheerlijk uw naam, Heer Jezus.  
 

Met ons lied, Heer, 
keert ons hart zich naar U,  
naar U alleen.  
U maakt harten  
die gebroken zijn heel;  
U maakt ze één.  
 

Als wij U zien, Heer,  
geeft U kracht om op te staan.  
Wij mogen vrij van angst en schaamte  
in uw huis binnengaan.  
 

-Refrein- 
 

Als wij U zien, Heer,  
geeft U kracht om op te staan.  
Wij mogen vrij van angst en schaamte  
in uw huis binnengaan. (2x) 
 

-Refrein- 
 

Hosanna, hosanna,  
Hosanna, hosanna! 

 
Stil gebed, bemoediging en vredegroet. 
 

Opwekking 702 - De God die eeuwig 
leeft 
Er is kracht voor wie hopen op de Heer; 
wij hopen op de Heer, 
ja, wij hopen op de Heer. 
Nieuwe kracht als wij hopen op de Heer; 
wij hopen op de Heer, 
ja, wij hopen op de Heer. 
 

De God die troont voor eeuwig; 
de hoop die onze redding is 
 

U bent de God die eeuwig leeft. 
De God die eeuwig leeft. 
U raakt niet moe of uitgeput, Heer. 
U bent de zwakke tot een schild, 
U sterkt en troost wie lijdt. 
U tilt ons op met arendsvleugels. 
 

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

Schriftlezing  
Hebreeën 11: 1-6 
Voorbeeldig geloof 
1Het geloof legt de grondslag voor alles 
waarop we hopen, het overtuigt ons van 
de waarheid van wat we niet zien. 2Om 
hun geloof werden de mensen uit 
vroeger tijden geprezen. 3Door geloof 
komen we tot het inzicht dat de wereld 
door het woord van God geordend is, dat 
dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-
zichtbare. 
 
4Door zijn geloof had het offer dat Abel 
aan God bracht meer waarde dan dat van 
Kaïn. Over Abel wordt dan ook lovend 
gesproken als over een rechtvaardige – 
God zelf liet zich prijzend uit over zijn 
gaven –, en door zijn geloof klinkt zijn 
stem nog steeds, ook al is hij 
gestorven. 5Door zijn geloof werd 
Henoch naar elders overgebracht, om 
niet te hoeven sterven; hij werd niet 
meer gevonden, omdat God hem had 
weggenomen. Hij stond immers al vóór 
zijn opneming bekend als iemand in wie 
God vreugde vond.6Zonder geloof is het 
onmogelijk God vreugde te geven; wie 
hem wil naderen moet immers geloven 
dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door 
hem worden beloond.  
 

1 Samuël 17: 41-47 
41Met zware stappen kwam de Filistijn 
op David af, voorafgegaan door zijn 
schildknecht. 42Hij nam David, een 



knappe jongen met rossig haar, 
geringschattend op 43 en zei: ‘Ben ik soms 
een hond, dat je met een stok op me af 
komt?’ En hij vervloekte David in de naam 
van zijn goden. 44‘Kom maar op,’ zei hij, 
‘dan maak ik jou tot aas voor de gieren en 
de hyena’s.’ 45‘Jij daagt me uit met je 
zwaard en je lans en je kromzwaard,’ 
antwoordde David, ‘maar ik daag jou uit in 
de naam van de Heer van de hemelse 
machten, de God van de gelederen van 
Israël, die jij hebt beschimpt. 46Maar 
vandaag zal de Heer je aan mij uitleveren: 
ik zal je verslaan en je hoofd afhouwen, en 
ik zal de lijken van de Filistijnen aan de 
aasgieren en de hyena’s ten prooi geven, 
zodat de hele wereld weet dat Israël een 
God heeft. 47Dan zal iedereen hier 
beseffen dat de Heer geen zwaard of lans 
nodig heeft om te overwinnen, want hij is 
degene die de uitslag van de strijd bepaalt 
en hij zal jullie aan ons uitleveren. 
 

Opwekking 802 – Hier is mijn hart, Heer 
-Refrein 2x- 
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. (2x) 
 

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 
 

Opwekking  697 – Al wat ik ben 
Al wat ik ben, 
leg ik in uw hand, 
ik geef mijzelf volledig. 
Mijn leven rust 
in de palm van uw hand, 
ik ben van U voor eeuwig. 
 

-Refrein- 
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
de reden dat ik zing, 
bent U alleen. 
 

Zo wandel ik 
heel dicht aan uw zij, 
ook in mijn pijn 
vertroost U mij. 
En ik vertrouw 
op wat U belooft, 
uw woord staat vast 
voor eeuwig. 
 

-Refrein 2x- 
 

Ik aanbid U, 
ik aanbid u, Heer. (4x) 
 

Ik vertrouw U, 
ik vertrouw op U. (2x) 
 

Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
de reden dat ik zing... (2x) 
 

Bent u alleen 
 

Dankgebed 
 

Geloofsbelijdenis:   
Opwekking 640 – Mijn hulp is van U Heer 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U Heer, 
Die mij bij zal staan. 
 

Mijn hulp is van U Heer, 
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
U bent mijn Beschermer 
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren, 
door zon of door maan. 
U bent mijn schaduw  
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven,  
mijn komen en gaan. 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U Heer. 
 

Inzameling van de gaven. (Band speelt: 
Feest van genade – Kees Kraayenoord) 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Jeugdwerk 
Collecte uitgang: Aflossing & onderhoud 
kerkelijke gebouwen 
 

Slotlied Opwekking 747 – Wij geloven 
Wij geloven, 
in een keerpunt in de tijd, 
als Jezus komt in heerlijkheid; 
een dag van diep ontzag en spijt. 
Wij geloven, 
In de victorie van het kruis, 
in een altijddurend thuis; 
de dood voorbij, het leven tegemoet! 
 

In U alleen kunnen wij vallen en weer 
opstaan. 
Door U alleen staan wij sterk! 
Met U zullen wij leven in uw koninkrijk. 
 

Wij verwachten en geloven, 
dat Uw rijk eens komen zal: 
Overvloedig niet te stuiten, 
bruisend als een waterval, 
smelten onze stemmen samen, 
In een hemels lofgezang, 
voor onze koning Heerser van 't heelal! 
 

Wij geloven, 
In een kerk God toegewijd, 
door Jezus Christus vrijgepleit; 
een kerk die leeft en Hem belijdt. 
Wij geloven, 
In de victorie van Gods rijk, 
overwinning in de strijd; 
de nacht voorbij, met haast hem 
tegemoet! 
 

Zegen  
Opwekking 710 – Gebed om Zegen  
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 

Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor 
mij. 
 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 

Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 

De volgende dienst wordt gehouden op 
D.V. 3 februari 2019. 
Voorganger is Ds. G.H. Labooy 
Heilige Doop 



De volgende Jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 24 februari 2019 
Voorganger is Ds. A.H. van Veluw 
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