
 

 

Jongerendienst 19 september 2021 
Oneliner: De toekomst is nu. 
Voorganger: ds. Helmert-Jan van Maanen i.s.m. Henrich Kragt 
Ouderling van dienst: Geerlinge Hamburger 
Kosters: Gerjan & Rudi - Band: Berjan Welink + band 
 
 
Zingen voor de dienst: 
Opwekking 771 - Eén doel 
-Couplet- 
Wij zijn gekomen voor een ontmoeting 
met U 
en wij verlangen met heel ons hart naar 
meer van U. 
Wat geweldig dat U hier bent! 
Heer, ons loflied is uw troon. 
Heel ons wezen is alleen op U gericht. 
Voor de troon van uw genade 
mogen wij als kinderen zijn, 
daarom vieren wij het leven in uw licht! 
 

-Refrein- 
Heer, wij zingen en aanbidden 
om uw goedheid en uw trouw. 
Onze dank en onze liefde zijn voor U. 
En er is geen andere reden 
waarom wij hier samen zijn. 
Wij komen hier voor één doel: dat bent U 
 

-Couplet en refrein- 
 

-Bridge 4x- 
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh 
oooh 
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh 
oooh 
 

-Refrein 2x- 
 

Opwekking 769 – Bouw Uw koninkrijk 
Kom, vestig uw gezag; 
wees Koning in ons hart. 
Herstel uw beeld in ons; 
onthul uw doel met ons. 
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw; 
een laaiend vuur in onze ziel. 
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer 
zien. 
 

Wij zijn uw kerk. 
Heer, maak ons sterk in U. 
 

Wij dorsten naar uw rijk 
en uw gerechtigheid. 
U schakelt ons nu in 
en geeft ons leven zin: 
gevangen harten worden vrij, 
verslagen mensen troosten wij; 
zelfs de blinden zien uw heerschappij. 
Wij zijn uw kerk. 
Hoor ons gebed en kom! 
 

-Refrein- 
Bouw uw koninkrijk. 
Zet het kwaad te kijk. 
Toon uw sterke hand. 
 

 
 
Kom, herstel ons land. 
 

Vul uw kerk met vuur. 
Win dit volk terug. 
Heer, dat bidden wij 
tot uw koninkrijk verschijnt. 
 

Uw ongetemde kracht 
verslaat de helse macht. 
Uw ongekende pracht 
vernieuwt en sterkt ons hart. 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 
leer ons te doen wat U ons vraagt, 
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. 

 

Wij zijn uw kerk. 
Heer, doe uw werk door ons. 
 

-Refrein 2x-  
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied 
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 
4x: Hij zal koning zijn! 
 

Wij 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. 
 

 

 
 
Stil gebed, bemoediging en vredegroet 
 

Opwekking 815 – Vul dit huis met Uw 
glorie 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
Want alles is door U 
en alles is tot U, 
openbaar aan ons Uw heerlijkheid. 
(2x) 
 

Heilig, heilig, heilig is de Heer. 
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem 
eer. 
 

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

Schriftlezing 
Matteus 6: 9-13 
9Bid daarom als volgt: 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
10laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
11Geef ons vandaag het brood dat wij 
nodig hebben. 
12Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
13En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 

Matteus 13: 24-35 
24Hij hield hun een andere gelijkenis voor: 
‘Het is met het koninkrijk van de hemel 
als met een mens die goed zaad op zijn 
akker uitzaaide. 25Terwijl de mensen 
sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen 
het graan zaaien en vertrok weer. 26Toen 
het jonge gewas opschoot en vrucht 
begon te dragen, kwam ook het onkruid 
tevoorschijn. 27De knechten kwamen de 
heer des huizes vragen: “Heer, hebt u 
soms geen goed zaad op uw akker 
gezaaid? Waar komt dat onkruid dan 
vandaan?” 28Hij antwoordde: “Dat is het 
werk van een vijand.” De knechten 
zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het 
onkruid tussenuit wieden?” 29Hij 
antwoordde: “Nee, want dan zouden 
jullie met het onkruid ook het graan 
lostrekken. 30Laat beide samen opgroeien 
tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het 
oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: 
‘Wied eerst het onkruid, bind het in 



 

 

bundels bij elkaar en verbrand het. Breng 
dan het graan bijeen in mijn schuur.’”’ 
31Hij hield hun een andere gelijkenis voor: 
‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op een 
zaadje van de mosterdplant dat iemand 
meenam en in zijn akker zaaide. 32Het is 
weliswaar het kleinste van alle zaden, 
maar het groeit uit tot de grootste onder 
de planten. Het wordt een struik, en de 
vogels van de hemel komen nestelen in de 
takken.’ 
33Hij vertelde hun een andere gelijkenis: 
‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op 
zuurdesem die door een vrouw met drie 
zakken meel werd vermengd tot alle meel 
doordesemd was.’ 
34Al deze dingen zei Jezus in gelijkenissen 
tot de menigte; hij sprak uitsluitend in 
gelijkenissen tot hen. 35Zo ging in 
vervulling wat gezegd is door de profeet: 
‘Ik zal het woord nemen en spreken in 
gelijkenissen; ik zal bekendmaken wat 
sinds de grondvesting van de wereld 
verborgen was.’ 
 

Opwekking 788 – Wees welkom, Geest 
van God 
Wees welkom, Geest van God. 
Wees welkom, Geest van God. 
Leer ons te leven uit liefde, zoals Jezus 
heeft gedaan. 
Leid ons in waarheid en wijs ons waar te 
gaan. 
Spreek tot ons hart, opdat wij U verstaan. 
Wees welkom, Geest van God. 
 

Wees welkom, Geest van God. 
Wees welkom, Geest van God. 
Laat uw vrede en blijdschap regeren in dit 
huis. 
Vul het met vreugde en maak het tot uw 
thuis. 
Een veilige plaats, in de schaduw van het 
kruis. 
Wees welkom, Geest van God. 
 

-Refrein- 
Wees welkom, Geest van God. 
Wees werkzaam onder ons. 
Ga ons niet voorbij, 
vervul ons hier en nu. 
Vul dit huis met meer van U. 
 

Ga ons niet voorbij, 
vervul ons hier en nu. 
Vul dit huis met meer van U. 
 

Wees welkom, Geest van God. 
Wees welkom, Geest van God. 
Help ons de stilte te zoeken, als de drukte 
ons omgeeft, 
om bij U te komen, als de kracht ons weer 
ontbreekt. 
Wijs ons op Jezus, die ons droge hart 
doorweekt. 
Wees welkom, Geest van God 
 

-Refrein 2x- 
 

Stellingen 
Verkondiging  
 

Sela – Een toekomst vol van hoop 
In de nacht vol strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog, 
bidden om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
 

Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet. 
 

-Refrein- 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 

U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht. 
 

-Refrein- 
 

U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 

-Refrein 3x- 
 

Dankgebed 
 

Geloofsbelijdenis: 
Opwekking 436 - Onze Vader in de Hemel 
Onze Vader in de hemel 
heilig is Uw naam 
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen 
Laat Uw wil worden gedaan 
In de hemel, zo ook hier op aard’ (2x) 
 

-Refrein- 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
 

Onze Vader in de hemel 
geef ons daaglijks brood 
En vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij dat doen 
hen vergeven die ons iets schuldig zijn 
 

-Refrein- 
 

En leidt ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van het kwaad 
 

-Refrein 2x- 
Amen, amen 
 

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

Slotlied: 
Opwekking 708 – Hoe groot is Uw trouw, 
o Heer 
Kom, zing voor de Heer, 
die eeuwig regeert, 
die nooit veranderen zal. 

Onfeilbaar eerlijk, 
onpeilbaar goed; 
Zijn woord houdt eeuwig stand. 
Ja, Uw woord houdt eeuwig stand. (2x) 
 

-Refrein- 
De hemel juicht, de kerk getuigt: 
Groot is Uw trouw, o Heer! 
Van eeuw tot eeuw, belijden wij: 
Groot is Uw trouw, o Heer! 
Hoe groot is Uw trouw, o Heer! 
 

Alles verandert, 
maar U blijft gelijk; 
Uw koninkrijk kent geen eind. 
En wat U beloofd hebt, 
dat zult U ook doen; 
Uw trouw is voor altijd, 
Wij vertrouwen U altijd! 
 

-Refrein- 
 

Van generatie tot generatie, 
nooit liet U ons in de steek! 
Gisteren en vandaag steeds dezelfde, 
die was, die is en die komt! 
 

-Refrein- (2x) 
 

Halleluja, Halleluja, Halleluja! 
 

Zegen 
 

Opwekking 767 - Familie 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
 

En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 
 
De volgende dienst worden gehouden op 
D.V. 26 september 2021 om 9.30 uur 
Voorganger is ds. Guus Labooy. 
 

De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 24 oktober 2021 om 
19.00 uur. 
Voorganger is ds. Hans van Ark. 
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