
Jongerendienst 25 oktober 2020 
Oneliner: Don’t you worry child, see heaven’s got a plan for you. 
Voorganger: Ds. Pim Brouwer 
Ouderling van dienst: Jan van Marle 
Kosters: Harry & Richard - Band: Grow
 
Zingen voor de dienst: 
Opwekking 779 – Zoals je bent 
Kom hier met je tranen, 
Hoe verdwaald je ook bent: 
Je hart is gebroken 
Maar je redding begint. 
Hier is genade, 
Kom hier en kniel neer: 
Geen pijn op de aarde 
Die de hemel niet heeft, 
Geen pijn op de aarde 
Die de hemel niet heelt. 
 

Refrein: 
Dus kom met je zorgen 
En schaam je niet meer, 
Al ben je gebroken, 
Kijk naar je Heer. 
Waar jij ook geweest bent, 
Je kunt nog terug, 
Dus geef Hem je hart; 
Kom met je pijn, zoals je bent. 
 

Hier is hoop als je hoop zoekt, 
Verdwaald en vervreemd: 
Proef hier de genade, 
Kom, eet met ons mee. 
Rust is te vinden, 
Al lijkt alles te veel: 
Geen pijn op aarde 
Die de hemel niet heelt. 
 

-Refrein- 
 

Val in zijn armen. 
Zoals je bent. 
 

Straks mag je weer juichen, 
Dus stil maar, je weet: 
Geen pijn op de aarde 
Die de hemel niet heelt, 
Geen pijn op de aarde 
Die de hemel niet heelt. 
 

-Refrein- 
 

Zoals je bent. (5x) 
 

Welkom en mededelingen 
 

Stil gebed, bemoediging en vredegroet. 
 

Opwekking 717 – Stil mijn ziel wees stil 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is er bij 
in je beproevingen en zorgen. 
 

-Refrein- 
 

 

 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen. 
Vredevorst, vernieuw  
een vaste geest binnen in mij, 
die rust in U alleen. 
 

Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild tegen de pijlen van 
verleiding. 
 

-Refrein- 
 

Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht 
doorbreekt. 
 

-Refrein 2x-  
 

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

Schriftlezing  
Mattheüs 6: 25-34 
25Daarom zeg ik jullie: maak je geen 
zorgen voer jezelf en over wat je zult eten 
of drinken, noch over je lichaam en over 
wat je zult aantrekken. Is het leven niet 
meer dan voedsel en het lichaam niet 
meer dan kleding? 26Kijk naar de vogels in 
de lucht: e zaaien niet en oogsten niet en 
vullen geen voorraadschuren, het is jullie 
hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet 
meer waard dan zij? 27Wie van jullie kan 
door zich zorgen te maken ook maar één 
el aan zijn levensduur toevoegen? 28En 
wat maken jullie je zorgen over kleding? 
Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien 
in het veld. Ze werken niet en weven niet. 
29Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn 
luister niet gekleed als een van hen. 30Als 
God het groen dat vandaag nog op het 
veld staat en morgen inde oven gegooid 
wordt al met zo veel zorg kleedt, met 
hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet 
kleden, kleingelovigen? 31Vraag je dus 
niet bezorgd af: ‘Wat zullen we eten?’ of: 
‘Wat zullen we drinken?’ of: ‘Waarmee 
zullen we ons kleden?’ 32dat zijn allemaal 
dingen die de heidenen najagen. Jullie 
hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles 
nodig hebben. 33Zoek liever eerst het 
koninkrijk van God en zijn gerechtigheid,  

 
dan zullen al die andere dingen je erbij 
gegeven worden. 34Maak je dus geen 
zorgen voor de dag van morgen, want de 
dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. 
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. 
 

Opwekking 642 – De rivier 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 

Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag 
’t Is een stroom van uw genade, 
waar ’k U steeds ontmoeten mag. 
 

Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor u neer. 
Leid mij steeds weer naar het water, 
‘k wil U daar ontmoeten, Heer. 
 

Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: “ontmoet mij hier” 
 

-Refrein- 
 

Leid mij steeds weer naar het water; 
‘k wil U daar ontmoeten, Heer 
 

Verkondiging 
 

Casting Crowns - Praise you in this storm 
I was sure by now, God you would have 
reached down 
And wiped our tears away, 
Stepped in and saved the day. 
But once again, I say amen 
That it's still raining 
As the thunder rolls 
I barely hear your whisper through the 
rain 
I'm with you 
And as your mercy falls 
I raise my hands and praise 
The God who gives and takes away 
 

Refrein: 
And I'll praise you in this storm 
And I will lift my hands 
That you are who you are 
No matter where I am 
And every tear I've cried 
You hold in your hand 
You never left my side 
And though my heart is torn 
I will praise you in this storm 
 



I remember when I stumbled in the wind 
You heard my cry you raised me up again 
My strength is almost gone how can I 
carry on 
If I can't find you 
As the thunder rolls 
I barely hear you whisper through the rain 
I'm with you 
And as your mercy falls 
I raise my hands and praise 
The God who gives and takes away 
 

-Refrein- 
 

I lift my eyes unto the hills 
Where does my help come from? 
My help comes from the Lord 
The maker of heaven and earth 
I lift my eyes unto the hills 
Where does my help come from? 
My help comes from the Lord 
The maker of heaven and earth 
 

-Refrein- 
 

And though my heart is torn 
I will praise you in this storm 
 

Dankgebed 
 

Inzameling van de gaven via de GIVT-app 
of collectezak bij de uitgang 
 

Slotlied  
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 
 

Zegen  
 

De volgende dienst worden gehouden op 
D.V. 1 november 2020 om 9.30 uur. 
Voorganger is Ds. Guus Labooy. 
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 22 november 2020 om 
19.00 uur. 
Voorganger is Ds. Bert van Veluw 
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