
Jongerendienst 26 januari 2020 
Oneliner: You don't know what you've got, untill it’s gone 
Voorganger: ds. Rob Kranen 
Ouderling van dienst: Jan van Marle 
Kosters: Rene & Harry - Band: Go(u)d
 
Zingen voor de dienst: 
Opwekking 331 – Breng dank 
Breng dank aan de Eeuwige,  
breng dank aan de Heilige,  
breng dank aan onze Vader 
die ons Jezus zond. 2x 
 

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
zegt de arme: ik ben rijk, 
om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
zegt de arme: ik ben rijk, 
om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
Breng dank. 
 

Opwekking 518 – Heer, U bent altijd bij 
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- 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied 
Michael W. Smith – Open the eyes of my 
heart 
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) 
 

Stil gebed, bemoediging en vredegroet. 
 

Opwekking 654 – De vreugde van u is 
mijn kracht  
Dank U voor deze nieuwe dag 
die ik van U ontvangen mag, 
Heer wat een zegen, 
elke dag opnieuw. 
U geeft uw liefde telkens weer 
en uw genade keer op keer, 
iedere morgen, elke dag opnieuw. 
 

U geeft mij vrede 
die de wereld niet geeft, 
U geeft mij blijdschap 
door uw Heilige Geest. 
 

-Refrein- 
Ja, de blijdschap die U mij geeft, 
is meer dan de vreugde 
die de wereld heeft. 
Als de zon schijnt 
en in de donkere nacht; 
de vreugde van U is mijn kracht, 
de vreugde van U is mijn kracht. 
 

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

Schriftlezing  
Lucas 17: 11-19 
11 Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door 
het grensgebied van Samaria en 
Galilea. 12 Toen hij daar een dorp wilde 
binnengaan, kwamen hem tien mensen 
tegemoet die aan huidvraat leden; ze 
bleven op een afstand staan. 13 Ze 
verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, 
meester, heb medelijden met 
ons!’ 14 Toen hij hen zag, zei hij tegen  

 
hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ 
Terwijl ze gingen werden ze 
gereinigd. 15 Een van hen, die zag dat hij 
genezen was, keerde terug en loofde God 
met luide stem. 16 Hij viel neer aan Jezus’ 
voeten om hem te danken. Het was een 
Samaritaan. 17 Toen zei Jezus: ‘Zijn er 
niet tien gereinigd? Waar zijn de negen 
anderen? 18 Wilde niemand anders 
terugkomen om God eer te bewijzen dan 
alleen deze vreemdeling?’ 19 Hij zei 
tegen de Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw 
geloof heeft u gered.’ 
 

Opwekking 580 – Ik ben zo dankbaar 
Jezus, hij kwam om ons leven te geven, 
Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. 
Hij gaf aan mij het eeuwige leven, 
Door te sterven aan het kruis. 
Ik zie nu Zijn tranen 
En zie nu Zijn wonden. 
Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij. 
Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt 
van zonde. 
Prijs de Heer, nu ben ik vrij. 
 

-Refrein- 
Ik ben zo dankbaar Heer, 
Voor wat U heeft gedaan 
En heel mijn hart aanbidt 
Uw heilige naam 
En Heer ik houd van U, 
Want U hield eerst van mij. 
Uw liefde tilt mij op 
En maakt mij vrij. 
 

Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn 
zonde. 
Hij droeg die straf zelfs tot diep in de 
dood. 
Nu houdt de dood mij niet langer 
gebonden, ook al was mijn zonde groot. 
Want Hij is niet lang in het graf gebleven. 
De dood kon onmogelijk Gods liefde 
verslaan. 
Nu troont Hij als Koning en Heer van het 
leven. 
Heel de schepping roept Zijn naam. 
 

-Refrein 2x- 
 

Verkondiging 
 

Stil gebed 
 

Opwekking 733 – Tienduizend redenen  
De zon komt op,  
maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 



laat mij nog zingen als de avond valt. 
 

-Refrein- 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven 
zingen; 
tienduizend redenen tot 
dankbaarheid. 
 

-Refrein- 
 

En op die dag, als mijn kracht 
vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven 
zingen; 
tienduizend jaar en tot in 
eeuwigheid. 
 

-Refrein- (2x) 
 

Verheerlijk Zijn heilige naam. 
Verheerlijk Zijn heilige naam. 
Verheerlijk Zijn heilige naam. 
 

Geloofsbelijdenis 
Opwekking 347 – Ik geloof in God de 
Vader 
Ik geloof in God de Vader 
Schepper, die de schepping draagt 
In Zijn Zoon, in Christus Jezus 
die, geboren uit een maagd 
aan het kruis de wereld redde 
onze zonden op zich nam 
Opgestaan en opgevaren 
troont Hij aan Gods rechterhand 
 

Jezus, Hij is Heer 
Hij is Heer 
Naam aller Namen, naam aller Namen 
 

Ik geloof in God de Trooster 
gaven van de Heil’ge Geest 
die Gods Woord aan ons bevestigd, 
gaat en predikt en geneest 
Als Hij komt met macht en luister 
zal de mensheid voor Hem staan 
dan zal elke knie zich buigen, 
elke tong belijdt Zijn Naam 
 

Jezus, U bent Heer 
U bent Heer 
Naam aller namen, naam aller namen. 
 

Luisterlied onder de collecte: Jesus Army 
– Thank You  
 

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

Slotlied 
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 shining 
Out of the ashes we Rise 
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 can 
stand against? 
And if Our God is for us, then who could 
ever stop us? 
And if our God is with us, then what can 
stand against? 
Then what can stand against? 
 

-Refrein - (2x) 
 

And if Our God is for us, then who could 
ever stop us? 
And if our God is with us, then what can 
stand against? 
And if Our God is for us, then who can 
ever stop us? 
And if our God is with us, then what can 
stand against? 
Then what can stand against? 
Then what can stand against? 
 

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. 
 

De volgende dienst worden gehouden op 
D.V. 2 februari om 10.00 uur. 
Voorganger is Ds. Helmert-Jan van 
Maanen. Heilige doop 
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 23 februari 2020 om 
19.00 uur. 
Voorganger is Ds. Jelle de Kok 
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