
Jongerendienst 24 mei 2020 
Oneliner: Het is jouw keuze!  
Voorganger: ds. Gerrit de Haan 
Ouderling van dienst: Geerlinge Hamburger
 
Zingen voor de dienst: 
Leef met volle teugen – Kinga Bán & 
Elbert Smelt 
https://www.youtube.com/watch?v=y0PJ
E2k9MvI 
 
Op de drempel van het leven 
Staar ik naar de horizon 
Voel me plompverloren en verlegen 
Dat ik sterk ben en gezond 
Want jij bent ziek en ik begrijp het niet 
Ik zou willen dat je hier blijven kon 
 
Ben niet bang, alleen soms even 
Maar dan zing ik mij er dwars doorheen 
Voel me broos en moegestreden 
Verlangend naar de overkant, 
alleen Ik houd me vast aan alles wat zo 
mooi is 
En ik tel ze, de kostbare momenten 
 
Refrein: 
Leef met volle teugen 
Durf te leven met de dag 
Glimlach elke morgen 
Er is iets moois dat op je wacht 
 
We hebben het ervaren 
Dat het leven niet om ons draait 
Dat wij alleen maar kunnen varen 
Op de wind die waait waarheen hij waait 
En elke dag een nieuwe kans 
Om elkaar vast te houden 
 
-Refrein- 
 
En God, die bijna nooit te vinden is als je 
Hem moet hebben 
Maar die soms toch, juist als er niets meer 
lijkt te redden 
Zichtbaar wordt als hier op aarde tranen 
vallen van verdriet 
Omdat er iets van waarde schuilt in als we 
hier op aarde 
Het niet meer weten, niets anders kunnen 
Dan maar bidden in een lied 
 
Leef met volle teugen 
Glimlach elke morgen 
Nooit gedacht 
Dat het zo tot een eind zou komen 
Maar ik ga met jou 
Dwars door de winter 
Naar de lente en naar de zomer 
Want jij en ik Wij blijven samen 
En blijven zingen 
Tot het eind Ik laat jou niet los 

 
 
Leef met volle teugen 
Durf te leven met de dag  
Glimlach elke morgen 
Er is iets moois dat op je wacht 
 
Geniet van je dagen 
Verlies je in de tijd 
Je wordt steeds gedragen 
Tot in alle eeuwigheid (2x) 
 
Dwars door de winter 
Naar de lente 
En naar de zomer 
Want jij en ik 
Wij blijven samen 
Wij blijven zingen 
Tot het eind 
Want jij bent nooit Alleen 
 
Who am I – Casting Crowns 
https://www.youtube.com/watch?v=mBc
qria2wmg 
 
Who am I, that the lord of all the earth 
Would care to know my name 
Would care to feel my hurt? 
Who am I, that the bright and morning 
star 
Would choose to light the way 
For my ever wandering heart? 
 
Not because of who I am 
But because of what you've done 
Not because of what I've done 
But because of who you are 
 
I am a flower quickly fading 
Here today and gone tomorrow 
A wave tossed in the ocean 
A vapor in the wind 
Still you hear me when I'm calling 
Lord, you catch me when I'm falling 
And you've told me who I am 
I am yours 
 
Who am I, that the eyes that see my sin 
Would look on me with love 
And watch me rise again? 
Who am I, that the voice that calmed the 
sea 
Would call out through the rain 
And calm the storm in me? 
 
Not because of who I am…. 
 
I am a flower quickly fading…. 
 

 
 
Not because of who I am….. 
 
I am a flower quickly fading… 
 
I am yours 
I am yours 
Whom shall I fear, whom shall I fear? 
'Cause I am yours 
I am yours 
 
Welkom en mededelingen 
 
Stil gebed, bemoediging en vredegroet 
 
Inleiding van de dienst 
 
Opwekking 705 – Toon mijn liefde  
https://www.youtube.com/watch?v=gUrj
6xp_nrQ 
 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de Meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
 
-Refrein- 
Toon mijn liefde, aan de ander 
dien de ander, zo heb Ik ook jou 
liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, zo heb ik ook jou 
liefgehad. 
 
In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 
 
-Refrein- 
 
Gebed om opening van het woord 
 
Schriftlezingen 
Johannes 3:16 (NBV) 
16 Want God had de wereld zo lief dat hij 
zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 
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iedereen die in hem gelooft niet verloren 
gaat, maar eeuwig leven heeft. 
 
Mattheus 22:37-39 (NBV) 
37 Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, 
lief met heel uw hart en met heel uw ziel 
en met heel uw verstand.' 38 Dat is het 
grootste en eerste gebod. 39 Het tweede 
is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als 
uzelf. 
 
Romeinen 12:1 (NBV) 
Broeders en zusters, met een beroep op 
Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf 
als een levend, heilig en God welgevallig 
offer in zijn dienst te stellen, want dat is 
de ware eredienst voor u 
 
Galaten 4:15 (NBV) 
15 Toen prees u zich gelukkig. Wat is daar 
nu nog van over? Ik kan van u getuigen dat 
u zelfs uw ogen zou hebben uitgerukt om 
ze mij te geven. 
 
1 Thessalonicenzen 5:23 (NBV) 
23 Moge de God van de vrede zelf uw 
leven in alle opzichten heiligen, en mogen 
heel uw geest, ziel en lichaam zuiver 
bewaard zijn bij de komst van onze Heer 
Jezus Christus. 
 
Romeinen 14:2-5 (NBV) 
2 De een gelooft dat hij alles mag eten, 
maar iemand die een zwak geloof heeft 
eet alleen groenten. 3 Wie alles eet mag 
niet neerzien op iemand die dat niet doet, 
en wie niet alles eet mag geen oordeel 
vellen over iemand die dat wel doet, want 
God heeft hem aanvaard. 4 Wie bent u dat 
u een oordeel velt over de dienaar van 
een ander? Of hij wel of niet volhardt in 
het geloof gaat alleen zijn eigen meester 
aan – en hij zal volharden, want de Heer 
heeft de macht hem dat te laten doen. 5 
De een beschouwt bepaalde dagen als een 
feestdag, voor de ander zijn alle dagen 
gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging 
volgen. 
 
Opwekking 786 – Met hart en handen 
https://www.youtube.com/watch?v=T6Uy
N4xYcxs 
 
Schepper God, U die alles adem geeft, 
laat mij zien wat waarde heeft voor U. 
Het mooiste lied, of wel duizend, voor 
mijn Heer? 
U verdient toch zoveel meer? Veel meer! 
 
Hier ben ik. Hier ben ik. 
 
Ik leef voor U, met hart en handen, 
om wie alleen is te omarmen. 
Neem het aan als liefdeslied voor U. 

Schepper God, U die alles leven geeft, 
laat mij zien wat waarde heeft voor U. 
God van recht, geef mij een bewogen hart; 
breek het met wat uw hart breekt, o God. 
 
Hier ben ik. Hier ben ik. 
 
Refrein: 
Ik leef voor U, met hart en handen, 
om wie alleen is te omarmen. 
Neem het aan als liefdeslied voor U. 
Laat mijn stem uw woorden spreken, 
om uw liefde uit te delen. 
Neem dat aan als liefdeslied voor U. 
Hier ben ik. Hier ben ik. (3x) 
 
-Refrein- 
 
Overdenking 
 
Sela – God van leven 
https://www.youtube.com/watch?v=jlA-
xrachI0 
 
Wat is mijn diepste hoop en troost? 
Dat U mij redt, zelfs van de dood. 
Of ik nu leef of sterf, ik ben 
Uw eigendom, door U gekend. 
 
Wat stof is zal tot stof vergaan, 
maar met U mag ik verder gaan. 
In leven, sterven en altijd 
ben ik in Uw aanwezigheid. 
 
God van leven, eeuwig leven, 
in de nood bent U nabij. 
Jezus, leven van mijn leven, 
mijn verlosser leeft in mij. 
 
Ik weet dat Jezus Christus leeft, 
die zelf mijn dood verslagen heeft. 
De laatste vijand is niet meer. 
Ik ben voor eeuwig van mijn Heer. 
 
Collecte via Givt 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Jeugdwerk 
3e collecte: Aflossing & onderhoud 
kerkelijke gebouwen 
 
Opwekking 697 – Al wat ik ben  
https://www.youtube.com/watch?v=F057
VCXk4go 
 
Al wat ik ben, 
Leg ik in uw hand, 
Ik geef mijzelf volledig. 
Mijn leven rust 
In de palm van uw hand, 
Ik ben van U voor eeuwig. 
 
Refrein: 
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 

De reden dat ik zing, 
Bent U alleen. 
 
Zo wandel ik 
Heel dicht aan uw zij, 
Ook in mijn pijn 
Vertroost U mij. 
En ik vertrouw 
Op wat U belooft, 
Uw woord staat vast 
Voor eeuwig. 
 
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
De reden dat ik zing 
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
De reden dat ik zing 
Bent U alleen. 
 
Ik aanbid U, 
Ik aanbid u, Heer. (4x) 
 
Ik vertrouw U, 
Ik vertrouw op U. (2x) 
 
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
De reden dat ik zing... 
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
De reden dat ik zing... 
Bent U alleen. 
 

Zegen  
 

De volgende dienst worden gehouden op 
1e pinksterdag D.V. 31 mei 2020 om 9.30 
uur 
Voorganger is Ds. Helmert-Jan van 
Maanen 
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 28 juni 2020 om 19.00 
uur. 
Voorganger is Ds. Helmert-Jan van 
Maanen 
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