
Jongerendienst 24 november 2019 
Oneliner: Rouw en verdriet 
Voorganger: Ds. Pim Brouwer 
Ouderling van dienst: Geerlinge Hamburger 
Kosters: Gerjan & Rudi - Band: Grow
 
Zingen voor de dienst: 
Opwekking 564 – De Wedloop 
Ik loop de wedloop die voor mij ligt 
door een wolk van getuigen omgeven. 
Met mijn ogen alleen op Jezus gericht, 
in de wedloop van het leven. 
 

-Refrein- 
Hij is mijn hoop, mijn kracht, 
mijn zekerheid, 
Hij wijst mij de weg die ik moet gaan. 
Hij is mijn rots en geeft standvastigheid; 
Jezus is het doel van mijn bestaan. 
 

Hij geeft volharding om door te gaan    
in de strijd die het leven ons kan geven. 
Hij heeft zelf ook de pijn 
en moeite doorstaan 
in de wedloop van het leven. 
 

-Refrein- 
 

En ik weet dat Hij gestorven is  
aan het kruis om mijn zonde te vergeven. 
Dit geloof is mijn getuigenis 
in de wedloop van het leven. 
 

-Refrein- 
 

Opwekking 824 – Morgen dans je weer 
Prijs Hem, in je dag vol zorgen 
in je angst voor morgen: zing 
zing dan je lied en prijs Hem 
als de storm tekeergaat 
als je nergens licht meer ziet 
want God vergeet jou niet. 
 

Hij heelt je hart. Je huilt niet meer 
Hij maakt je heel en morgen dans je weer. 
(2x) 
 

Prijs hem, laat de hele wereld weten 
dat God ons niet is vergeten. 
We zingen samen: 
 

Prijs Hem, want zijn liefde redt ons 
Prijs Hem, want zijn woord bevrijdt ons 
Prijs Hem. We zingen samen: 
Prijs Hem. Onze God is machtig 
Prijs Hem. Wat Hij maakt, is prachtig 
Prijs Hem. Hij houdt alles overeind 
Zijn liefde kent geen eind 
Zijn liefde kent geen eind 
 

Hij heelt je hart. Je huilt niet meer 
Hij maakt je heel en morgen dans je weer. 
Er komt geen einde aan zijn koninkrijk 
want Hij komt terug en Hij zal koning zijn 
Hij zal koning zijn! 
 

We zingen samen: 
 
 

 
Prijs Hem. Onze God is machtig 
Prijs Hem. Wat Hij maakt, is prachtig 
Prijs Hem. Hij houdt alles overeind 
Zijn liefde kent geen eind 
Zijn liefde kent geen eind 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied  
Sela – Ik zal er zijn 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar 
geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 

Een boog in de wolken als teken van 
trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij 
jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van 
verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs 
mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn 
bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn 
Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of 
pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 

Stil gebed, bemoediging en vredegroet. 
 

Opwekking 599 – Nog voor dat je bestond 
Nog voor dat je bestond, 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment, 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 
 

En wat je nu ook doet, 
Zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed 
verandert daar iets aan. 
 
 
 

 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij Zijn eigen Zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 

Refrein: 
Kom tot de Vader, 
kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
 

En wat je nu ook doet, 
Zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 

-Refrein- (2x) 
 

De liefde die hij geeft, 
De woorden die hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. (2x) 
 

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

Schriftlezing  
2 Koningen 2: 1-15a 
 

1De tijd was niet ver meer dat de Heer 
Elia in een stormwind in de hemel zou 
opnemen. Elia en Elisa stonden op het 
punt uit Gilgal te vertrekken, 2maar Elia 
zei tegen Elias: ‘Blijf jij hier, de Heer wil 
dat ik naar Betel ga.’ Elisa antwoordde: 
‘Zo waar de Heer leeft, en zo waar u 
leeft, er is geen denken aan dat ik u 
alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen op 
weg naar Betel. 3De profeten uit Betel 
kwamen Elisa vanuit de stad tegemoet en 
zeiden tegen hem: ‘Weet u wel dat de 
Heer vandaag uw meester van u zal 
wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ 
antwoordde hij. ‘Zegt u maar niets.’ 4Elia 
zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, Elisa, de Heer 
wil dat ik naar Jericho ga.’ Maar Elisa 
antwoordde: ‘Zo waar de Heer leeft, en 
zo waar u leeft, er is geen denken aan dat 
ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen 
naar Jericho. 5De profeten uit Jericho 
kwamen naar Elisa toe en zeiden: ‘Weet 
u wel dat de Heer vandaag uw meester 
van u zal wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ 
antwoordde Elisa. ‘Zegt u maar niets.’ 
6Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de Heer 
wil dat ik naar de Jordaan ga.’ Maar Elisa 



antwoordde: ‘Zo waar de Heer leeft, en zo 
waar u leeft, er is geen denken aan dat ik 
u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen 
verder.  
7Bij de oever van de Jordaan hielden ze 
stil. Vijftig profeten die hen waren gevolgd 
bleven op een afstand staan kijken. 8Elia 
deed zijn mantel af en vouwde hem 
dubbel. Hij sloeg ermee op het water, 
waarop het naar links en naar rechts 
wegvloeide en zij tweeën droog konden 
oversteken. 9Terwijl ze overstaken vroeg 
Elia aan Elisa: ‘Wat kan ik nog voor je doen 
voor ik van je word weggenomen? Vraag 
het maar.’ Elisa antwoordde: ‘Laat mij 
dubbel in uw geest delen.’ 10’Je vraagt 
iets heel moeilijks,’ zei Elia. ‘Als je ziet hoe 
ik van je word weggenomen, zal je wens 
vervuld worden, maar als je het niet ziet, 
gebeurt het niet.’ 11En terwijl ze liepen te 
praten, werden ze plotseling uit elkaar 
gedreven door een wagen van vuur, met 
paarden van vuur ervoor, en Elia werd in 
een stormwind meegevoerd naar de 
hemel. 12Elisa zag het gebeuren en riep 
uit: ‘Vader, vader! Strijdwagen en ruiterij 
van Israël!’ Toen hij Elia niet meer kon 
zien, scheurde hij zijn kleren. 13Hij raapte 
Elia’s mantel, die was afgegleden, op, en 
liep terug. Bij de oever van de rivier hield 
hij stil. 14Hij sloeg met Elia’s mantel op 
het water en riep uit: ‘Waar is de Heer, de 
God van Elia?’ Dus ook hij sloeg op het 
water en opnieuw vloeide het naar links 
en naar rechts weg, zodat Elisa kon 
oversteken. 15De profeten uit Jericho, die 
Elisa vanaf de overkant in het oog hielden, 
zeiden tegen elkaar: ‘De geest van Elia is 
op Elisa neergedaald.’ 

 

Reni & Elisa – Als het leven soms pijn 
doet 
Als het leven soms pijn doet 
en storm gaat tekeer 
in een tijd van moeite en verdriet. 
Alsof de zon niet meer opkomt 
en het altijd donker blijft 
en de ochtend het daglicht nooit meer 
ziet. 
 

Refrein: 
Juist op die momenten, als het echt niet 
meer gaat 
laat me merken laat me voelen, dat U 
werkelijk bestaat 
en dat Uw armen om mij heen zijn en Uw 
liefde mij omgeeft. 
Dat ik zal zien als ik terug kijk, dat U mij 
gedragen heeft 
 

Als ik kom met al mijn vragen, 
met mijn twijfels en mijn pijn 
met mijn angst en onveiligheid. 
Dan lijkt de hemel soms van koper 
geen gebed komt er doorheen 
en ik verstik in onzekerheid. 
 

-Refrein- 
 

Heer wilt U mij helpen 
als ik moe ben of verward 
dat het geloof in mijn verstand 
ook zal leven in mijn hart! 
 

-Refrein- 
 

Dat Uw armen om mij heen zijn en Uw 
liefde mij omgeeft 
dat ik zal zien als ik terug kijk dat U mij 
gedragen heeft. 
 

Verkondiging 
 

Hillsong United – Oceans  
You call me out upon the waters 
The great unknown where feet may fail 
And there I find You in the mystery 
In oceans deep 
My faith will stand 
 

Refrein: 
And I will call upon Your name 
And keep my eyes above the waves 
When oceans rise, my soul will rest in Your 
embrace 
For I am Yours and You are mine 
 

Your grace abounds in deepest waters 
Your sovereign hand 
Will be my guide 
Where feet may fail and fear surrounds 
me 
You've never failed and You won't start 
now 
 

-Refrein- 
 

Spirit lead me where my trust is without 
borders 
Let me walk upon the waters 
Wherever You would call me 
Take me deeper than my feet could ever 
wander 
And my faith will be made stronger 
In the presence of my Savior (3x) 
 

I will call upon Your name 
Keep my eyes above the waves 
My soul will rest in Your embrace 
I am Yours and You are mine 
 

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 & 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- 
 

Bridge: 
U schijnt feller 
dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm.(4x) 
 

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. 
 

-Refrein- 
 

Zegen  
 

 



Opwekking 746 – Zo zegent hij jou 
De God van de vrede, geeft jou Zijn zegen 
Op alle wegen die je zult gaan. 
 

Wanneer het meevalt, of soms ook tegen 
Bij zon en bij regen zal Hij naast je staan 
 

Hij is als een schaduw, die met je meegaat 
Jou nooit alleen laat, want Hij is trouw 
 

Ontvang nu de vrede en de genade, 
van God onze Vader, zo zegent Hij jou 
 
 

De volgende dienst wordt gehouden op 
D.V. 1 december 2019 om 10.00 uur. 
Voorganger is Ds. Guus Labooy 
De volgende Jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 22 december 2019 om 
19.00 uur. 
Voorganger is Ds. Bert van Veluw. 
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