
Jongerendienst 23 februari 2020 
Oneliner: Uitgaan of outgaan? 
Voorganger: ds. Jelle de Kok 
Ouderling van dienst: Inge de Roon 
Kosters: Richard & Rudi - Band: CrossFade
 
Zingen voor de dienst: 
Opwekking 569 – Regeer in mij 
Over al wat leeft, 
bent U de hoogste Heer. 
Als de zon opkomt, 
elke morgen weer. 
Daarom vraag ik U, 
Heer van zee en land: 
neem ook mijn leven in Uw hand. 
 

-Refrein- 
Regeer in mij 
met al uw kracht. 
In mijn mooiste droom, 
in mijn zwartste nacht. 
Er is een ding dat ik U vraag: 
O Heer, regeer in mij vandaag! 
 

Laat alles wat ik zeg, 
en alles wat ik denk. 
Als een spiegel zijn, 
van wie U in mij bent. 
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan: 
Heer, neem mijn leven in uw hand. 
 

-Refrein 3x- 
 

O Heer regeer in mij vandaag! 
O Heer regeer in mij vandaag! 
 
Opwekking 553 – Laat het feest zijn in de 
huizen 
Laat het feest zijn in de huizen, 
mensen dansen op de straat. 
Als het onrecht buigt voor Jezus 
en het volk weer bidden gaat. 
 

-Refrein- 
In de bergen, door de dalen. 
Hoor ons loflied, overal. 
In de hemel en op aarde 
als uw glorie komen zal. 
 

Laat Uw licht zien in het duister 
als wij buigen voor het kruis. 
Laat Uw heerlijkheid verschijnen 
in de wereld, in ons huis. 
 

-Refrein- 
 

Halleluja, Halleluja (8x) 
 

-Refrein- (3x) 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied 
Tim Hughes –  Happy day  
 

The greatest day in history 
Death is beaten, You have rescued me 
Sing it out, Jesus is alive 
 

 
The empty cross, the empty grave 
Life eternal, You have won the day 
Shout it out, Jesus is alive 
He's alive 
 

Refrein: 
Oh, happy day, happy day 
You washed my sin away 
Oh, happy day, happy day 
I'll never be the same 
Forever I am changed 
 

When I stand in that place 
Free at last, meeting face to face 
I am yours, Jesus, You are mine 
 

Endless joy, perfect peace 
Earthly pain finally will cease 
Celebrate, Jesus is alive 
He's alive 
 

-Refrein- 
 

Oh, what a glorious day 
What a glorious way 
That You have saved me 
And oh, what a glorious day 
What a glorious name 
 

-Refrein- 
 

What a glorious, glorious day 
I'll never be the same 
 

Stilgebed, bemoediging en vredegroet 
 

Opwekking 518 – Heer U doorgrondt 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- 
 

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

Schriftlezing 
Psalm 1 BGT  
1 Gelukkig is iemand die niet luistert naar 
slechte mensen, 
die nee zegt tegen hun verkeerde 
plannen. Als slechte mensen spotten met 
God, doet hij niet mee. 
2 Maar hij is blij met de wet van de Heer. 
Daar is hij dag en nacht mee bezig. 
3 Het gaat altijd goed met hem. Hij lijkt op 
een boom aan het water. 
De boom geeft vruchten, ieder jaar 
opnieuw, en zijn bladeren blijven altijd 
groen. 
4 Met slechte mensen gaat het heel 
anders. Zij zullen verdwijnen, zoals stof 
dat wegwaait in de wind. 
5 Als God rechtspreekt, blijft er niets van 
hen over. Ze horen niet bij het volk van 
God. 
6 De Heer beschermt mensen die leven 
zoals hij het wil. Maar met slechte 
mensen loopt het verkeerd af. 
 

Sela – Welzalig de man die niet wandelt  
Welzalig de man, die niet wandelt 
in de raad der goddelozen. 
Die niet staat op de weg der zondaars, 
noch zit in de kring der spotters, 
maar aan des Heren wet 
zijn welgevallen heeft. 
En diens wet overpeinst 
bij dag en bij nacht. 
Want hij is als een boom 
geplant aan waterstromen. 
Die zijn vrucht geeft op tijd, 
welks loof niet verwelkt, alles gelukt. 
 

Schriftlezingen 
Prediker 3:11-13 BGT 
11 God zorgt ervoor dat alles op de juiste 
tijd gebeurt. En hij heeft de mensen 
geleerd om dat te begrijpen. Toch 
begrijpt een mens nooit helemaal wat 
God doet. 12 Daarom zeg ik: Je kunt maar 
het beste vrolijk zijn en van het leven 
genieten. 13 Als je lekker eet en drinkt en 



geniet van al je bezit, dan is dat een 
geschenk van God. 
 

Prediker 4:9-13 BGT 
Beter met z’n tweeën dan alleen 
9 Je kunt maar beter met z’n tweeën zijn 
dan alleen. Want samen bereik je meer 
dan in je eentje. 10 Als één van beiden 
valt, dan helpt de ander hem weer 
overeind. Maar als je alleen bent, kan 
niemand je weer overeind helpen. 11 Als 
twee mensen samen slapen, blijven ze 
lekker warm. Maar als je alleen slaapt, 
krijg je het koud. 12 Als iemand alleen is, 
kan hij zich niet goed verdedigen. Maar 
samen kun je een tegenstander aan. 
Samen ben je sterker. Net als een touw 
dat gemaakt is uit drie losse touwen. Dat 
trek je niet zomaar stuk. 
 

Opwekking 700 – Een nieuwe dag 
Refrein: 
Kom zing een nieuw lied 
Want dit is een nieuwe dag. 
Zet de poorten open 
En zing je lied voor Hem. 
Kom zing een nieuw lied 
Hij heeft je roep gehoord. 
En de trouw en liefde van God 
Zijn ook voor jou!  
 

Hij glimlacht en schijnt zijn licht op ons. 
Hij redt ons en steunt ons liefdevol. 
Mijn Redder, mijn sterkte is de Heer. 
Deze dag leef ik voor Hem 
En geef Hem eer! 
 

-Refrein-  
 

Zijn goedheid rust elke dag op ons. 
Zijn liefde verdrijft de angst in ons. 
Mijn schuilplaats, mijn toevlucht is de 
Heer. 
Deze dag leef ik voor Hem 
En geef Hem eer! 
 

-Refrein- 
 

Breng dank aan de Heer jouw God. 
Geef eer met een dankbaar hart, 
Hij toont zijn liefde hier vandaag! 
Breng dank aan de Heer, jouw God. 
Geef eer met een dankbaar hart. 
Open je hart voor Hem vandaag! (3x) 
 

Ik zing een nieuw lied 
En breng Hem de hoogste eer 
Want de nieuwe dag 
Is vol zegen van de Heer! 
Ik zing een nieuw lied 
En breng Hem de hoogste eer. 
Zet je hart wijd open 
En zing je lied voor Hem! 
 

Verkondiging 
 

Opwekking 820 – Feest van genade 
Alzo lief had God de wereld 
dat Hij zijn zoon gaf en wie in Hem gelooft 

gaat niet verloren, ontvangt het leven dat 
nooit meer ophoudt. 
 

Hij gaf zijn zoon aan ons 
uit liefde om ons te redden, te redden van 
onszelf. 
Dus kijk de deur staat voor ons open 
God roept ons binnen. 
 

Refrein: 
Het is een feest van genade 
Het is een feest 
God roept ons naar huis. 
Het is een feest van de Vader 
Dus kom naar huis 
kom naar huis 
kom naar huis. 
 

Stop met wat je doet 
God de Vader roept 
Hij ziet naar je uit  
Dus kom naar huis. 
 

-Refrein 2x- 
 

Dankgebed 
 

Geloofsbelijdenis:  
Opwekking 564 – Ik loop de wedloop die 
voor mij ligt 
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- 
 

Lied onder de collecte: Martin Garrix 
(Kari Jobe versie) – In the name of love 
Inzameling van de gaven: 
1e collecte: Diaconie  
2e collecte: Jeugdwerk  
Collecte uitgang: Aflossing & onderhoud 
kerkelijke gebouwen 
 

Slotlied 
Jesus Culture – Glory Come Down  
My heart is in Your hands 
Keep me closer 
In my life I make a stand 
To follow You only 
 

Every Word that You speak will stand 
forever 
So speak now to me 
I'm waiting here for You 
 

Refrein: 
Open the heavens 
Let Your glory come down 
My heart burns for You, Jesus 
For Your presence, for Your holy fire 
 

And consume me with Your fire 
And all my desire burn for You, burn for 
You 
 

Zegen 
 

Opwekking 687 – Heer wijs mij uw weg 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij 
weer aan. 
 

Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die 
eeuwig is. 
 

Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 
 

Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
 

De volgende dienst worden gehouden op 
D.V. 1 maart om 10.00 uur. 
Voorganger is Ds. Bert van Veluw 
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 22 maart 2020 om 
19.00 uur. 
Voorganger is Ds. Robbert-Jan Perk 
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