
Jongerendienst 24 maart 2019 
Oneliner: Enjoy the music! 
Voorganger: Gerrit de Haan 
Ouderling van dienst: Geerlinge Hamburger 
Kosters: Herwin en René - Band: Gware
 
Zingen voor de dienst: 
Opwekking 623 – Laat het huis gevuld zijn 
Laat het huis gevuld zijn met wierrook van 
aanbidding. 
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van 
mijn geest. 
Laat het huis gevuld zijn met het brood 
van eeuwig leven. 
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur. 
 

Refrein: 
Want ik wil komen met mijn geest. 
En doorwaaien heel het huis. 
Ik wil het maken tot een tempel 
waar ik woon. 
Laat mijn leven in je zijn. 
Ik maak je heilig, puur en rein. 
Ik laat het levend water stromen door je 
heen. 
 

Laat het huis gekleed zijn met kleden van 
fijn linnen. 
Laat het huis gekleed zijn met 
gerechtigheid en trouw. 
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed 
van Uw Zoon Jezus. 
Laat het huis gereinigd zijn en schoon. 
 

-Refrein-  
 

Heer wij roepen tot U. 
Kom opnieuw met Uw vuur. 
Wij verlangen naar echtheid. 
Bewerk het diep in ons hart. 
 

Heer wees welkom met Uw geest. 
En doorwaai nu heel het huis. 
Kom en maak het tot een tempel 
waar U woont. 
Laat Uw leven in ons zijn. 
Maak ons heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen door ons 
heen. (2x) 
 

Leeland – Lion and the lamb 
He's coming on the clouds 
Kings and kingdoms will bow down 
And every chain will break, as broken 
hearts declare his praise 
Who can stop the lord almighty? 
 

-Refrein- 
Our God is the lion, the lion of judah 
He's roaring with power and fighting our 
battles 
And every knee will bow before you 
Our God is the lamb, the lamb that was 
slain 
For the sins of the world, his blood breaks 
the chains 
And every knee will bow before the lion  

 
and the lamb 
Oh every knee will bow before him 
 

So open up the gates 
Make way before the king of kings 
Our God who calls the saved, is here to set 
the captives free 
Who can stop the lord almighty? 
Who can stop the lord? 
 

-Refrein- 
 

For who can stop the lord almighty? 
who can stop the lord almighty? 
 

-Refrein- 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied  
Opwekking 589 – Ik wil juichen voor U 
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! 
 

Stil gebed, bemoediging en vredegroet. 
 

Chris Tomlin – Our God 
Water You turned into wine. 
Opened the eyes of the blind. 
There's no one like You, 
None like You 
 

 

 
Into the darkness You shine. 
Out of the ashes we rise. 
There's no one like You, 
None like You 
 

-Refrein- 
Our God is greater 
Our God is stronger 
God You are higher than any other 
Our God is Healer 
Awesome in Power 
Our God, Our God 
 

Into the darkness You shine 
Out of the ashes we rise 
There's no one like You 
None like You 
 

-Refrein 2x- 
 

And if our God is for us 
Then who could ever stop us? 
And if our God is with us 
Then what could stand against? (2x) 
 

-Refrein 2x- 
 

And if our God is for us 
Then who could ever stop us? 
And if our God is with us 
Then what could stand against?(2x) 
What could stand against? 
 

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

Schriftlezing  
1 Samuel 16: 14-23  
David verdrijft de kwade geest van Saul 
14De geest van de HEER had Saul 
verlaten; in plaats daarvan stuurde 
de HEER hem een kwade geest, die hem 
kwelde. 15Zijn hovelingen zeiden tegen 
hem: ‘Het is duidelijk dat u door een 
kwade geest wordt gekweld. 16U hebt 
maar te bevelen, heer, en uw dienaren 
staan klaar om iemand voor u te zoeken 
die lier kan spelen. Hij kan dan muziek 
voor u maken wanneer u door de kwade 
geest van God wordt bezocht; dat zal u 
goeddoen.’ 17‘Doe dat,’ zei Saul. ‘Zoek 
iemand voor me uit die goed kan spelen 
en laat hem bij me komen.’ 18‘Ik weet 
iemand die goed kan spelen,’ zei een van 
de hovelingen. ‘Hij is een zoon van Isaï uit 
Betlehem. Hij behoort tot een voorname 
familie en is een goed krijgsman, en hij is 
welbespraakt en goedgebouwd. 
Bovendien staat de HEER hem bij.’ 19Saul 
stuurde boden naar Isaï met het verzoek: 
‘Stuur me uw zoon David, die uw schapen 



en geiten hoedt.’ 20Isaï gaf zijn zoon David 
voor Saul een ezel beladen met brood 
mee, en ook een zak wijn en een 
geitenbokje. 21Zo kwam David bij Saul in 
dienst. Saul raakte zeer op hem gesteld en 
benoemde hem tot zijn 
wapendrager. 22Aan Isaï liet hij vragen: ‘Ik 
ben zeer tevreden over uw zoon. Mag hij 
voorgoed bij mij in dienst komen?’ 23En 
steeds wanneer de geest van God Saul 
overmande, nam David zijn lier en 
tokkelde op de snaren. Dat luchtte Saul op 
en het deed hem goed: de kwade geest 
liet hem dan voor even met rust. 
 
1 Korintiër 5: 6 
U hebt geen enkele reden om zo 
zelfvoldaan te zijn. Weet u niet dat al een 
beetje desem het hele deeg zuur 

maakt?    
 

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. 
 

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- 
 

Collecte (Band speelt: Waiting here for 
you – Martin Smith) 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Jeugdwerk 
Collecte uitgang: Aflossing & onderhoud 
kerkelijke gebouwen 
 

Slotlied  
Opwekking 807 – God van licht 
In mijn twijfels, mijn verdriet,  
in mijn falen ontbreekt U niet.  
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
 

In mijn onrust neemt U mijn hand;  
in mijn vragen houdt uw Woord stand.  
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
 

-Refrein- 
God van licht, wees mijn gids.  
Leid mij door het donker.  
Ik vertrouw op U.  
God van licht, wees mijn gids.  
Leid mij door het donker  
veilig naar de kust, waar U woont.  
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont. 
 

Storm en golven vrees ik niet.  
In de morgen zing ik mijn lied.  
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
 

-Refrein- 
 

U schijnt feller  
dan de sterren.  
Heer, U leidt ons door de storm.  
 

-Refrein- 
 

Zegen 
Opwekking 795 – Amen  
Ik geloof in de Zoon. 
Ik geloof in de verrezen Heer. 
Ik geloof dat ik door Hem 
ondanks alles triomfeer. 
 

-Refrein- 
Amen. Amen. 
Ja, ik leef! Ja, ik leef omdat Hij leeft. 
Amen. Amen. 
Al wat leeft zingt voor Hem in 
eeuwigheid, 
omdat Hij leeft! 
 

Ik lag dood in het graf, 
bedolven onder al mijn schuld, 
maar Genade riep mijn naam 
en de steen werd weggerold! 
 

-Refrein- 
 

Omdat Hij leeft, heb ik hoop voor 
morgen. 
Omdat Hij leeft, ben ik niet meer bang. 
Ik weet: Hij heeft mijn lot, 
mijn toekomst in zijn hand. 
 

-Refrein- 
 

De volgende dienst wordt gehouden op 
D.V. 31 maart 2019 om 9.30 uur. 
Voorganger is Ds. G.H. Labooy 
De volgende Jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 28 april 2019 om 19.00 
uur. 
Voorganger is Ds. H.J. van Maanen 
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