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Zingen voor de dienst:  
Opwekking 777 –  Ik geef U alle eer 
U bent de Koning op de troon, 
bekleed met majesteit en kracht, 
Uw overwinningen zijn groot. 
U bent de allerhoogste Heer, 
geen andere God is aan U gelijk. 
Heer U alleen, U alleen bent God. 
 

Refrein: 
Ik geef U alle eer. 
Ik prijs Uw heilige naam. 
Mijn God, mijn Heer, U bent groot. 
Ik geef U alle eer. 
Ik prijs Uw heilige naam. 
Mijn God, mijn Heer, U regeert. 
 

U bent de Koning op de troon, 
bekleed met majesteit en kracht, 
Uw overwinningen zijn groot. 
U bent de allerhoogste Heer, 
geen andere God is aan U gelijk. 
Heer U alleen, U alleen bent God. 
 

-Refrein 2x- 
 

U bent heilig, U bent waardig 
om te ontvangen onze eer. 4x 
 

-Refrein 2x- 
 

Mijn God, mijn Heer, U regeert. 
Mijn God, mijn Heer, U regeert. 
 

Opwekking 574 –  U bent welkom 
We zijn hier bij elkaar 
om de Koning te ontmoeten. 
We zijn hier bij elkaar 
om te eren onze Heer. 
 

We zijn hier bij elkaar 
om te vieren dat Hij goed is. 
En we prijzen en aanbidden Hem, 
Jezus, onze Heer! 
 

Refrein: 
Heer, U bent welkom, welkom, 
U bent welkom, grote koning. 
Wij heffen onze handen op 
naar de God van alle eeuwen. 
Heer, U bent welkom, welkom, 
U bent welkom, Zoon van God. 
Wij richten heel ons hart op U; 
U bent welkom in ons midden. 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied  
Opwekking 715 – Wat hou ik van Uw huis 
Wat hou ik van Uw huis 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
 

 
de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo'n blijvende schreeuw om de Levende 
God. 
 

Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans om te zingen voor U. 
 

Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan zij van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in Zijn heilige stad. 
 

Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dicht bij U 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 
 

De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven 
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de Hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
 

Wat hou ik van Uw huis. 
 

Stil gebed, bemoediging en vredegroet. 
 

Opwekking 462 – Aan Uw voeten Heer 
-Refrein- 
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats 
Daarom kniel ik neer bij U 
Om bij U te zijn is de grootste eer, 
Daarom buig ik mij voor U.  
 

Ja ik verkies nu om bij U te zijn, 
en om naar U te luisteren. 
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 
 

-Refrein- 
 

Mijn hart verlangt ernaar om samen te 
zijn, 
hier in een plaats van aanbidding, 
in Geest en waarheid samen één te zijn, 
in aanbidding voor U. 
 

-Refrein- 
 

Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
ja zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader die vertroost en  
 

 
beschermt. 
En ik kom tot rust bij U. 
En ik kom tot rust bij U. 
En ik kom tot rust bij U. 
 

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

Schriftlezing  
Johannes 14: 15-27 
15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn 
geboden in acht. 
16. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u 
een andere Trooster geven, opdat Hij bij 
u blijft tot in eeuwigheid, 
17. namelijk de Geest van de waarheid, 
Die de wereld niet kan ontvangen, want 
zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar 
u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u 
zijn. 
18. Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik 
kom weer naar u toe. 
19. Nog een korte tijd en de wereld zal 
Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, 
want Ik leef en u zult leven. 
20. Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn 
Vader ben, en u in Mij, en Ik in u. 
21. Wie Mijn geboden heeft en die in 
acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en 
wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader 
liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en 
Mijzelf aan hem openbaren. 
22. Judas, niet de Iskariot, zei tegen Hem: 
Heere, hoe komt het dat U Zichzelf aan 
ons zult openbaren en niet aan de 
wereld? 
23. Jezus antwoordde en zei tegen hem: 
Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn 
woord in acht nemen; en Mijn Vader zal 
hem liefhebben, en Wij zullen naar hem 
toe komen en bij hem intrek nemen. 
24. Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn 
woorden niet in acht; en het woord dat u 
hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, 
Die Mij gezonden heeft. 
25. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, 
terwijl Ik bij u verblijf. 
26. Maar de Trooster, de Heilige Geest, 
Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, 
Die zal u in alles onderwijzen en u in 
herinnering brengen alles wat Ik u gezegd 
heb. 
27. Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; 
niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die 
u. Laat uw hart niet in beroering raken en 
niet bevreesd worden. 



29. En nu heb Ik het u gezegd voordat het 
zal gebeuren, opdat, wanneer het 
gebeurt, u zult geloven. 
 
Johannes 16: 5-15 
5 En nu ga Ik heen naar Hem Die Mij 
gezonden heeft, en niemand van u vraagt 
Mij: Waar gaat U heen? 
6. Maar omdat Ik deze dingen tot u 
gesproken heb, heeft de droefheid uw 
hart vervuld. 
7. Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig 
voor u dat Ik wegga, want als Ik niet 
wegga, zal de Trooster niet naar u toe 
komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem 
naar u toe zenden. 
8. En als Die gekomen is, zal Hij de wereld 
overtuigen van zonde, van gerechtigheid 
en van oordeel: 
9. van zonde, omdat zij niet in Mij 
geloven; 
10. van gerechtigheid, omdat Ik heenga 
naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult 
zien; 
11. en van oordeel, omdat de vorst van 
deze wereld veroordeeld is. 
12. Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, 
maar u kunt het nu niet dragen. 
13. Maar wanneer Die komt, de Geest van 
de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in 
heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit 
Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal 
hebben, zal Hij spreken, en de 
toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. 
14. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal 
het uit het Mijne nemen en het u 
verkondigen. 
15. Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; 
daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het 
Mijne zal nemen en het u zal verkondigen. 
 

Opwekking 788 – Wees welkom Geest 
Wees welkom, Geest van God. 
Wees welkom, Geest van God. 
Leer ons te leven uit liefde, zoals Jezus 
heeft gedaan. 
Leid ons in waarheid en wijs ons waar te 
gaan. 
Spreek tot ons hart, opdat wij U verstaan. 
Wees welkom, Geest van God. 
 

Wees welkom, Geest van God. 
Wees welkom, Geest van God. 
Laat uw vrede en blijdschap regeren in dit 
huis. 
Vul het met vreugde en maak het tot uw 
thuis. 
Een veilige plaats, in de schaduw van het 
kruis. 
Wees welkom, Geest van God. 
 

Refrein: 
Wees welkom, Geest van God. 
Wees werkzaam onder ons. 
Ga ons niet voorbij, 
vervul ons hier en nu. 
Vul dit huis met meer van U. 

Wees welkom, Geest van God. 
Wees welkom, Geest van God. 
Help ons de stilte te zoeken, als de drukte 
ons omgeeft, 
om bij U te komen, als de kracht ons weer 
ontbreekt. 
Wijs ons op Jezus, die ons droge hart 
doorweekt. 
Wees welkom, Geest van God. 
 

Schriftlezing  
Galaten 5: 1-26 
1 Sta dan vast in de vrijheid waarmee 
Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u 
niet weer met een juk van slavernij 
belasten. 
2. Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat 
besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. 
3. En nogmaals betuig ik aan ieder mens 
die zich laat besnijden, dat hij verplicht is 
de hele wet te onderhouden. 
4. U bent van Christus losgeraakt, u die 
door de wet gerechtvaardigd wilt worden; 
en daarmee bent u uit de genade gevallen. 
5. Want wij verwachten door de Geest, uit 
het geloof, de hoop van de gerechtigheid. 
6. In Christus Jezus heeft namelijk niet het 
besneden zijn enige kracht, en ook niet 
het onbesneden zijn, maar het geloof, dat 
door de liefde werkzaam is. 
7. U liep zo goed; wie heeft u verhinderd 
de waarheid te blijven gehoorzamen? 
8. Deze overreding is niet afkomstig van 
Hem Die u roept. 
9. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele 
deeg. 
10. Ik vertrouw van u in de Heere dat u 
niet anders gezind zult zijn; maar hij die u 
in verwarring brengt, zal het oordeel 
dragen, wie hij ook is. 
11. Maar ik, broeders, als ik nog de 
besnijdenis verkondig, waarom word ik 
dan nog vervolgd? Dan is immers het 
struikelblok van het kruis tenietgedaan. 
12. Lieten zij die u opruien, zich maar 
afsnijden! 
13. Want u bent tot vrijheid geroepen, 
broeders, alleen niet tot die vrijheid die 
aanleiding geeft aan het vlees; maar dien 
elkaar door de liefde. 
14. Want de hele wet wordt in één woord 
vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste 
liefhebben als uzelf. 
15. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas 
dan op dat u niet door elkaar verteerd 
wordt. 
16. Maar ik zeg: Wandel door de Geest en 
u zult zeker de begeerte van het vlees niet 
volbrengen. 
17. Want het vlees begeert tegen de Geest 
in, en de Geest tegen het vlees in; en die 
staan tegenover elkaar, zodat u niet doet 
wat u zou willen. 
18. Als u echter door de Geest geleid 
wordt, bent u niet onder de wet. 

19. Het is bekend wat de werken van het 
vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, 
onreinheid, losbandigheid, 
20. afgoderij, toverij, vijandschappen, 
ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, 
egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de 
leer, 
21. jaloersheid, moord, dronkenschap, 
zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u 
voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd 
heb, dat wie zulke dingen doen, het 
Koninkrijk van God niet zullen beërven. 
22. De vrucht van de Geest is echter: 
liefde, blijdschap, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
23. Daartegen richt de wet zich niet. 
24. Maar wie van Christus zijn, hebben 
het vlees met zijn hartstochten en 
begeerten gekruisigd. 
25. Als wij door de Geest leven, laten wij 
dan ook door de Geest wandelen. 
26. Laten wij geen mensen met 
eigendunk worden, elkaar niet uitdagen 
en benijden. 
 

Verkondiging 
 

Opwekking 343 – Heilige Geest van God 

Heilige Geest van God, 
vul opnieuw mijn hart.2x 
 

Vul mij opnieuw, 
vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, 
vul opnieuw mijn hart. 
 

Dankgebed 
 

Geloofsbelijdenis:  
Opwekking 481 – Ik aanbid U 
Ik aanbid U (ik aanbid U) 
Met heel mijn hart (met heel mijn hart) 
Ik verhoog U (ik verhoog U) 
Met al mijn kracht (al mijn kracht) 
 

Heer ik zoek U (Heer ik zoek u) 
Wil zijn waar U bent (wil zijn waar U 
bent) 
Heer ik volg U (Heer ik volg U) 
Wil gaan waar U zendt (waar U zendt) 
 

Refrein: 
Heer ik geef U mijn aanbidding 
Heer ik geef U al mijn kracht en eer 
U alleen wil ik aanbidden 
U alleen komt toe mijn dank en eer 
 

Heer ik dien U (Heer ik dien U) 
En buig voor U neer (en buig voor U neer) 
Geef mijn leven (neem mijn leven) 
Want U bent mijn Heer (U bent Heer) 
 

Ik vertrouw U (ik vertrouw U) 
Vader en zoon (vader en zoon) 
Hef mijn ogen (hef mijn ogen) 
Op naar Uw troon (naar Uw troon) 
 

-Refrein 3x- 



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

Slotlied  
Opwekking 764 – Zegenkroon 
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! (4x) 
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! (6x) 
 

Zegen  
 

Trinity – Ik wens jou  
Ik wens jou een dak boven je hoofd.  
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol 
met brood. 
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht. 
Dat de liefde van je leven op je wacht.  
 

Ik wens jou genoeg om door te gaan  
dat je rijkdom vindt door ook van weinig 
te bestaan, 
Ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd  
met kinderen om je heen, tot aan het 

eind.  
 

-Refrein- 
Een muur voor de wind  
en een vuur voor de kou. 
Een jas voor de regen  
en een vriend dichtbij jou  
 

‘K wens jou vrede toe om wie je bent. 
Dat je lacht en huilt met alle mensen die je 
kent.  
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft  
in elk van de seizoenen dat je leeft. 
 

-Refrein-  
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor 
jou een schuilplaats. 
In de nacht maak ik een vuur want dan 
word jij niet bang.  
In het donker loop ik naast je als een 
trouwe engel. 
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven 
lang. 
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De volgende Jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 27 oktober 2019 
Voorganger is Rob Kranen 
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