
Jongerendienst 25 april 2021 
Oneliner: The sky is the limit?! 
Voorganger: Ds. Ruilof van Putten 
Ouderling van dienst: Geerlinge Hamburger 
Kosters: Gerjan en Rudi - Band: Go(u)d 
 
Zingen voor de dienst: 
Kees Kraayenoord – Hoe groot zijt Gij? 
O, Heer mijn God, wanneer ik in 
verwondering 
de wereld zie die U hebt voortgebracht 
Het sterrenlicht, het rollen van donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht 
 
Refrein: 
Dan zingt mijn ziel 
tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij! 
 
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een Lam, 
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou 
dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam 
 
-Refrein- 
 
Als Christus komt met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat 
zijn 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: O Heer, hoe groot zijt 
Gij! 
 
-Refrein- 
 
Welkom en mededelingen 
 
Stil gebed, bemoediging en vredegroet 
 
Opwekking 672 – Heerser over alle 
dingen 
Heerser over alle dingen, 
God van de oneindigheid. 
Van Uw liefde wil ik zingen, 
buigen voor Uw majesteit. 
Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
voor altijd blijft Uw trouw bestaan. 
Uw naam weerklinkt door het heelal: 
'Die was en is en komen zal.' 
 
U alleen kunt grootheid tonen 
in een enkel ogenblik. 
De natuur spreekt zonder woorden, 
vol verwond'ring luister ik. 
U schiep leven door Uw Woord, 
bracht het licht en duister voort. 
Zelfs nu Uw werk in zonde lijdt, 
weerspiegeld het Uw heerlijkheid. 
 
 
 

 
In het lijden van dit leven, 
in een dal van duisternis. 
Wilt U mij Uw liefde geven 
en de vrede die ik mis. 
Leid mij aan Uw sterke hand, 
veilig naar de overkant. 
Ik hoef geen gevaar te vrezen, 
als Uw huis mijn schuilplaats is. 
 
Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
voor altijd blijft Uw trouw bestaan. 
Uw naam weerklinkt door het heelal: 
'Die was en is en komen zal.' 
 
-2x- 
Heerser over alle dingen, 
God van de oneindigheid. 
Van Uw liefde wil ik zingen,  
buigen voor Uw majesteit. 
 
Gebed om de Heilige Geest bij de opening 
van Het Woord.  
 
Schriftlezing  

Genesis 1: 14-18 
God zei: ‘Er moeten lichten aan het 
hemelgewelf komen om de dag te 
scheiden van de nacht. Ze moeten de 
seizoenen aangeven en de dagen en 
de jaren, en ze moeten dienen als 
lampen aan het hemelgewelf, om licht 
te geven op de aarde.’ En zo gebeurde 
het. God maakte de twee grote 
lichten, het grootste om over de dag 
te heersen, het kleinere om over de 
nacht te heersen, en ook de sterren. 
Hij plaatste ze aan het hemelgewelf 
om licht te geven op de aarde, om te 
heersen over de dag en de nacht en 
om het licht te scheiden van de 
duisternis. En God zag dat het goed 
was. 
 
Psalm 8  
1 Voor de koorleider. Op de wijs van 
De Gatitische. Een psalm van David. 
2 HEER, onze Heer, 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 
U die aan de hemel uw luister toont – 
3 met de stemmen van kinderen en 
zuigelingen 
bouwt u een macht op tegen uw 
vijanden 

 
om hun wraak en verzet te breken. 
4 Zie ik de hemel, het werk van uw 
vingers, 
de maan en de sterren door u daar 
bevestigd, 
5 wat is dan de sterveling dat u aan 
hem denkt, 
het mensenkind dat u naar hem 
omziet? 
6 U hebt hem bijna een god gemaakt, 
hem gekroond met glans en glorie, 
7 hem toevertrouwd het werk van uw 
handen 
en alles aan zijn voeten gelegd: 
8 schapen, geiten, al het vee, 
en ook de dieren van het veld, 
9 de vogels aan de hemel, de vissen 
in de zee 
en alles wat trekt over de wegen der 
zeeën. 
10 HEER, onze Heer, 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 
 
Opwekking 586 – Hij is Heer 
Heel de schepping geeft U eer, 
buigt zich vol aanbidding neer 
Jezus Christus, Zoon van God 
trouw in eeuwigheid 
 
Heel de schepping zingt Uw lof, 
U alleen bent onze God 
Onze Koning die regeert 
Heerser voor altijd! 
 
Refrein: 
Hij is Heer, en Zijn eer 
vult de aarde, vult de hemel 
want Zijn heerlijkheid word wereldwijd 
geroemd 
Hij is Heer, geef Hem eer 
heel de aarde, heel de hemel 
want wij leven voor de glorie van Uw 
naam, 
de glorie van Uw naam 
 
U alleen hebt alle macht 
leer u leven uit Uw kracht 
laat Uw vuur aan in ons hart 
Dat iedereen ons ziet 
en ieder hoor 
 
-Refrein- 

 
 



Heilig is de Heer 
de schepping juicht! 
de schepping juicht! 4x 

 
-Refrein 3x- 
 
de glorie van Uw naam 
de glorie van Uw naam 
de glorie van Uw naam 
 
Verkondiging 
 
Hillsong – Touch the sky 
What fortune lies beyond the stars? 
Those dazzling heights too vast to climb 
I got so high to fall so far 
But I found heaven as love swept low 
 
Refrein: 
My heart beating 
My soul breathing 
I found my life 
When I laid it down 
Upward falling 
Spirit soaring 
I touch the sky 
When my knees hit the ground 
 
What treasure waits within Your scars? 
This gift of freedom gold can't buy 
I bought the world and sold my heart 
You traded heaven to have me again 
 
-Refrein- 
 
Find me here at Your feet again 
Everything I am 
Reaching out I surrender 
Come sweep me up in Your love again 
And my soul will dance 
On the wings of forever 2x 
 
-Refrein 2x- 
 
Find me here at Your feet again 
Everything I am 
Reaching out I surrender 
Come sweep me up in Your love again 
And my soul will dance 
On the wings of forever 
 
Upward falling 
Spirit soaring 
I touch the sky 
When my knees hit the ground 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven via de GIVT-app 
of collectezak bij de uitgang 
 
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 
 
De volgende dienst worden gehouden op 
D.V. 2 mei 2021 om 9.30 uur 
Voorganger is Ds. Helmert-Jan van 
Maanen 
 
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 30 mei 2021 om 19.00 
uur. 
Voorganger is Ds. Bert van Veluw 
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