
Jongerendienst 27 juni 2021 
Oneliner: Spiegeltje, spiegeltje… 
Voorganger: Ds. Pim Brouwer 
Ouderling van dienst: Inge de Roon 
Kosters: Herwin & Rene - Band: Oosterholthoeveband 
 
Zingen voor de dienst: 
Hillsong United – Oceans 
You call me out upon the waters 
The great unknown where feet may fail 
And there I find You in the mystery 
In oceans deep 
My faith will stand 
 

And I will call upon Your name 
And keep my eyes above the waves 
When oceans rise 
My soul will rest in Your embrace 
For I am Yours and You are mine 
 

Your grace abounds in deepest waters 
Your sovereign hand 
Will be my guide 
Where feet may fail and fear surrounds 
me 
You've never failed and You won't start 
now 
 

So I will call upon Your name 
And keep my eyes above the waves 
When oceans rise 
My soul will rest in Your embrace 
For I am Yours and You are mine 
 

Spirit lead me where my trust is without 
borders 
Let me walk upon the waters 
Wherever You would call me 
Take me deeper than my feet could ever 
wander 
And my faith will be made stronger 
In the presence of my Savior (6x) 
 

Yeah 
 

Oh Jesus yeah, my God 
 

I will call upon Your Name 
Keep my eyes above the waves 
My soul will rest in Your embrace 
I am Yours and You are mine 
 

Welkom en mededelingen 
Stil gebed, bemoediging en vredegroet 
 

Opwekking 697 - Al wat ik ben 
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. 
 

Gebed om de Heilige Geest bij de opening 
van Het Woord 
 

Reni & Elisa - Als het leven soms pijn doet 
Als het leven soms pijn doet 
En storm gaat tekeer 
In een tijd van moeite en verdriet 
Alsof de zon niet meer opkomt 
En het altijd donker blijft 
En de ochtend het daglicht nooit meer ziet 
 

Refrein: 
Juist op die momenten, als het echt niet 
meer gaat 
Laat me merken laat me voelen, dat U  
werkelijk bestaat 
En dat Uw armen om mij heen zijn en Uw 
liefde mij omgeeft 
Dat ik zal zien als ik terug kijk, dat U mij 
gedragen heeft 
 

Als ik kom met al mijn vragen met mijn 
twijfels en mijn pijn 
 

 
Met mijn angst en onveiligheid 
Dan lijkt de hemel soms van koper 
Geen gebed komt er doorheen 
En ik verstik in onzekerheid 
 

-Refrein-  
 

Heer wilt U mij helpen 
Als ik moe ben of verward 
Dat het geloof in mijn verstand 
Ook zal leven in mijn hart 
 

-Refrein- 
 

Dat Uw armen om mij heen zijn en Uw 
liefde mij omgeeft 
Dat ik zal zien als ik terug kijk dat U mij 
gedragen heeft 
 

Schriftlezing 
Bijbeltekst: Johannes 4 (BGT) 
41-3De farizeeën hoorden dat Jezus 
steeds meer volgelingen kreeg, en meer 
mensen doopte dan Johannes. (Jezus 
doopte trouwens niet zelf, dat deden zijn 
leerlingen.) 
Toen Jezus ontdekte dat de farizeeën dat 
gehoord hadden, ging hij weg uit Judea, 
terug naar Galilea. 
4Hij moest door Samaria reizen, 5en 
kwam bij de stad Sichar. Die stad lag 
dicht bij het stuk land dat Jakob ooit aan 
zijn zoon Jozef gegeven had. 6Bij Sichar 
was de Jakobsput. Jezus ging bij die put 
zitten, want hij was moe van de reis. Het 
was ongeveer twaalf uur ’s middags. 
7Toen kwam er een Samaritaanse vrouw 
aan. Ze kwam water halen uit de put. 
Jezus zei tegen haar: ‘Geef me alsjeblieft 
iets te drinken.’ 8De leerlingen van Jezus 
waren op dat moment in Sichar om eten 
te kopen. 
9De vrouw zei tegen hem: ‘Dat kunt u mij 
toch niet vragen! Want u bent een Jood 
en ik ben een Samaritaanse vrouw.’ 
Joden mogen namelijk niet omgaan met 
Samaritanen. 
10Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb jou om 
water gevraagd. Maar jij weet niet wie ik 
ben. Je weet niet wat God aan de 
mensen wil geven. Want als je dat wel 
geweten had, dan had je mij om water 
gevraagd! En dan had ik je water gegeven 
dat eeuwig leven geeft.’ 
11De vrouw zei: ‘Maar meneer, u hebt 
geen emmer, en de put is diep! Waar wilt 
u dat water vandaan halen? 12Kunt u 
soms meer dan onze voorvader Jakob? 
Jakob heeft ons deze put gegeven. Hij 
heeft er zelf water uit gedronken. En ook 



zijn zonen en zijn dieren hebben uit deze 
put gedronken.’ 
13Jezus zei: ‘Iedereen die water uit deze 
put drinkt, zal weer dorst krijgen. 14Maar 
als je drinkt van het water dat ik geef, krijg 
je nooit meer dorst. Want het water dat ik 
geef, blijft altijd in je. Het geeft je het 
eeuwige leven.’ 
15De vrouw zei: ‘Meneer, geef mij dat 
water! Dan zal ik nooit meer dorst krijgen. 
En dan hoef ik nooit meer naar de put om 
water te halen!’ 
16Jezus zei tegen haar: ‘Ga eerst je man 
halen, en kom dan terug.’ 17De vrouw zei 
tegen Jezus: ‘Ik heb geen man.’ Jezus zei: 
‘Precies. 18Je hebt vijf mannen gehad. En 
nu leef je samen met iemand die jouw 
man niet is. Dus wat je zegt, is waar.’ 
19De vrouw zei: ‘Nu begrijp ik dat u een 
profeet bent! Daarom wil ik u iets vragen. 
20Onze voorouders vereerden God op de 
berg Gerizim. Maar de Joden zeggen dat je 
God alleen in de tempel van Jeruzalem 
mag vereren. Wie heeft er gelijk?’ 
21-22Jezus zei tegen haar: ‘De 
Samaritanen vereren God zonder hem te 
kennen. De Joden vereren God en kennen 
hem. Want de redder van de wereld komt 
uit het Joodse volk. 
Geloof me, er komt een nieuwe tijd. Dan 
wordt God niet meer vereerd op de berg 
Gerizim of in de tempel van Jeruzalem. 
23In die tijd, die nu al begonnen is, 
vereren de ware gelovigen God niet meer 
op één speciale plaats. Want dankzij de 
heilige Geest kennen zij God, de Vader, 
echt. Daardoor kunnen zij de Vader 
vereren op een nieuwe manier, zoals hij 
het wil. 
24God hoort bij de hemelse wereld. Alleen 
door de heilige Geest kun je God echt 
leren kennen. En alleen dan kun je hem op 
de juiste manier vereren.’ 
25De vrouw zei: ‘Ik weet dat de messias, 
die Christus genoemd wordt, zal komen. 
Hij zal ons alles over God vertellen.’ 
26Jezus zei tegen haar: ‘De messias 
spreekt met je. Ik ben het.’ 
 

Mozaïek Worship - Onze schuilplaats is 
God 
Er is hoop die groter dan de dood is 
Er is leven sterker dan het sterven 
Er is licht dat niemand ooit kan doven 
Er is liefde die nooit teleur zal stellen 
 

Er is vrede ver voorbij de onrust 
Er is blijdschap dieper de tranen 
Er is sterkte zelfs in onze zwakte 
Er is trouw die ons nooit zal verlaten 
 

Pre-Chorus 
Onze hulp en onze verwachting 
is in U voor eeuwig 
 

Refrein: 
Dus richten wij onze harten naar boven 

Vertrouwen wij op de God die wij loven 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is 
God 
 

Er is troost die sterker dan de pijn is 
Er is vreugde groter dan ons lijden 
Er is antwoord midden in de twijfel 
Overwinning dwars door al ons strijden 
 

Pre-Chorus 
Onze hulp en onze verwachting 
is in U voor eeuwig 
 

Refrein 2: 
Dus richten wij onze harten naar boven 
Vertrouwen wij op de God die wij loven 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is 
God 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen 
En alle tranen voor altijd zal drogen 
is het Uw Geest die ons helpt te geloven: 
Een machtige rots, onze schuilplaats is 
God 
 

Pre-Chorus 
Onze hulp en onze verwachting is in U 
Onze hulp en onze verwachting is in U 
Onze hulp en onze verwachting is in U 
voor eeuwig 
 

-Refrein 2- 
 

Verkondiging 
 

Lauren Daigle - You Say  
I keep fighting voices in my mind that say 
I'm not enough 
Every single lie that tells me I will never 
measure up 
 

Am I more than just the sum of every high 
and every low 
Remind me once again just who I am 
because I need to know 
Ooh-oh 
 

Refrein: 
You say I am loved when I can't feel a 
thing 
You say I am strong when I think I am 
weak 
And you say I am held when I am falling 
short 
And when I don't belong, oh You say I am 
Yours 
And I believe (I) 
Oh, I believe (I) 
What You say of me (I) 
I believe 
 

The only thing that matters now is 
everything You think of me 
In You I find my worth, in You I find my 
identity 
Ooh-oh 
 

-Refrein- 
 

Taking all I have, and now I'm laying it at 
Your feet 
You have every failure, God, You have 
every victory 
Ooh-oh 
 

-Refrein- 
 

Oh, I believe (I) 
Yes, I believe (I) 
What You say of me (I) 
I believe 
 

Dankgebed 
 

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

Matthijn Buwalda - Je draagt het niet 
alleen  
Voor wie zoekt maar nergens vindt 
Voor wie vecht maar zo vaak niet wint 
Net als ik 
Voor wie gaat maar niet bereikt 
Voor wie liefde geeft maar niet krijgt 
Weet dit 
Je draagt het niet alleen 
 

Voor wie gokt en steeds verliest 
Wie probeert maar vaak verkeerd kiest 
Net als ik 
Voor wie lacht maar niet geniet 
Voor wie wel gelooft maar niet ziet 
Weet dit 
Je draagt het niet alleen 
Alleen 
Je draagt het niet alleen 
Alleen 
 

Raakt de rug je muur 
Sluit de nacht je in 
Kun je nergens heen 
Dan er tegen in 
Je draagt het niet alleen 
Alleen 
Ooo... 
Zelfs als de hemel zwijgt 
Als je geloof bezwijkt 
Al je me niet begrijpt 
Ik zal er altijd zijn 
Zelfs als de hemel zwijgt 
Als je geloof bezwijkt 
Al je me niet… 
 

Zegen 
 

De volgende dienst worden gehouden op 
D.V. 4 juli 2021 om 9.30 uur 
Voorganger is Ds. Bert van Veluw 
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 22 augustus 2021 om 
19.00 uur. 
Voorganger is Ds. Guus Labooy 
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