
Jongerendienst 26 mei 2019 
Oneliner: Facebook official 
Voorganger: Ds. Hans van Ark 
Ouderling van dienst: Bert Brink 
Kosters: Herwin en Rene - Band: Gware 1st edition
 
Zingen voor de dienst: 
Opwekking 648 - Levende offers 
U roept ons, Vader 
om als dank voor uw liefde 
U te aanbidden Heer. 
Wij willen komen 
in uw nabijheid 
en buigen voor U neer. 
 

Vernieuw ons denken nu, 
open ons hart, 
help ons uw stem te verstaan. 
U gaf uw leven, Heer; 
dankzij uw dood 
mogen wij voor U staan. 
 

Refrein: 
Hier zijn wij, als levend offer, Heer, 
heilig en aangenaam voor U. 
Hier zijn wij, 
wij leggen voor uw troon neer, 
al onze dromen en ons nu; 
wij eren U. 
 

U roept ons, Vader 
om als dank voor uw liefde 
U te aanbidden Heer. 
Wij willen komen 
in uw nabijheid 
en buigen voor U neer. 
 

Vernieuw ons denken nu, 
open ons hart, 
help ons uw stem te verstaan. 
U gaf uw leven, Heer; 
dankzij uw dood 
mogen wij voor U staan. 
 

Wij knielen neer bij het Kruis, 
zien uw lijden heel dichtbij. 
U wilde sterven voor ons; 
ons leven geven wij. 
 

-Refrein- 
 

Wij eren U (8x) 
 

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- 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied  
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 ben. 
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 mijzelf 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 U 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 2x- 
 

Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U 
en ik zing met heel mijn hart: 
‘Ik hou van U'. 

 
Stil gebed, bemoediging en vredegroet. 
 
Opwekking 595- Licht van de wereld 
Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis: 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt, dat ik U  wil kennen 
Heer, 
bij U wil zijn elk moment. 
 

Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want u alleen bent waardig  
heilig en rechtvaardig,  
U bent zo geweldig goed voor mij.  
 

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

Schriftlezing Johannes 14: 7-14 
7Als jullie mij kennen zullen jullie ook 
mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen 
jullie hem, want jullie hebben hem zelf 
gezien.’8Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de 
Vader zien, Heer, meer verlangen we 
niet.’9Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij 
jullie, en nog ken je me niet, Filippus? 
Wie mij gezien heeft, heeft de Vader 
gezien. Waarom vraag je dan om de 
Vader te mogen zien? 10Geloof je niet dat 
ik in de Vader ben en dat de Vader in mij 
is? Ik spreek niet namens mezelf als ik 
tegen jullie spreek, maar de Vader die in 
mij blijft, doet zijn werk door 
mij. 11Geloof me: ik ben in de Vader en de 
Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, 
geloof het dan om wat hij 
doet. 12Waarachtig, ik verzeker jullie: wie 
op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als 
ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers 
naar de Vader. 13En wat jullie dan in mijn 
naam vragen, dat zal ik doen, zodat door 
de Zoon de grootheid van de Vader 
zichtbaar wordt. 14Wanneer je iets in mijn 
naam vraagt, zal ik het doen. 
  
Psalm 139: 1-8 en 23-24 
1Voor de koorleider. Van David, een 
psalm. 



HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, 
2u weet het als ik zit of sta, 
u doorziet van verre mijn gedachten. 
3Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het 
op, 
met al mijn wegen bent u vertrouwd. 
4Geen woord ligt op mijn tong, 
of u, HEER, kent het ten volle. 
5U omsluit mij, van achter en van voren, 
u legt uw hand op mij. 
6Wonderlijk zoals u mij kent, 
het gaat mijn begrip te boven. 
7Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, 
hoe aan uw blikken ontkomen? 
8Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar 
aan, 
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar. 
 

23Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, 
peil mij, weet wat mij kwelt, 
24zie of ik geen verkeerde weg ga, 
en leid mij over de weg die eeuwig is. 
 

Opwekking 518 – Heer u doorgrond en 
kent mij 
Heer, U doorgrondt en kent mij 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zal gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
 

Refrein: 
Heer, U bent altijd bij mij 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen, 
elke dag. 
 

Heer U doorgrondt en kent mij 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot  
ik dank U voor dit wonder, Heer 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 
 

-Refrein- 
 

Verkondiging 
 

Opwekking 774- Ik verlang naar Jezus 
Ik verlang naar Jezus; 
kostbaar Lam, dat stierf voor mij. 
Aan het kruis droeg Hij mijn schuld, 
met zijn bloed kocht Hij mij vrij. 
 

Ik verlang naar Jezus; 
o mijn ziel, verhef zijn naam. 

Ooit droeg Hij de doornenkrans, 
nu de overwinnaarskroon. 
 

Refrein: 
Hij verdient ontzag en eerbied; 
alle glorie voor zijn naam! 
Hij alleen verdient de hoogste eer; 
Hij, die heerst in eeuwigheid. 
 

Ik verlang naar Jezus; 
alles zucht, tot aan die dag 
dat de aarde vol zal zijn 
van de glorie van uw naam. 
 

Refrein 2: 
U verdient ontzag en eerbied; 
alle glorie voor uw naam! 
U alleen verdient de hoogste eer; 
U, die heerst in eeuwigheid. 
 

U bent eindeloos mooi.  
U bent eindeloos mooi.  
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: 
Heer, U bent oneindig mooi. 4x 
 

-Refrein 2- 
 

U bent eindeloos mooi.  
U bent eindeloos mooi.  
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit:  
Heer, U bent oneindig mooi. 2x 
 

Ik verlang naar Jezus; 
kostbaar Lam, dat stierf voor mij. 
Heel mijn leven geef ik U; 
Heer, laat dat mijn offer zijn. 
 

Dankgebed 
 

Geloofsbelijdenis:  
Opwekking 618 – Jezus, Hoop van de 
volken 
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop 
die God ons geeft. 
 

Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 
 

U overwon in elke nood, 
U brak de banden 
van de dood. 
 

-Refrein- 
U bent de hoop 
in ons bestaan. 
U bent de rots 
waarop wij staan. 
U bent het licht 
waardoor de wereld God kan zien. 
 

U won van de dood, 
droeg onze pijn. 
Nu mogen wij 
dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, 
levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof. 
 

Inzameling van de gaven.  

1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Jeugdwerk 
Collecte uitgang: Aflossing en 
onderhoud kerkelijke gebouwen 
 

Slotlied 
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! 
 

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! 
 

Refrein: 
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! 
 

-Refrein- 
 

De volgende dienst wordt gehouden op 
D.V. 30 mei om 9.30 uur. (Hemelvaartsdag) 
Voorganger is Ds. Helmert-Jan van Maanen 
De volgende Jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 23 juni 2019 om 19.00 
uur. 
Voorganger is Ds. Bert van Veluw 
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