
 

 

Jongerendienst 24 oktober 2021 
Oneliner: Snoep of eeuwig leven? 
Voorganger: ds. Hans van Ark 
Ouderling van dienst: Colinda Verhoek 
Kosters: Herwin & Rene - Band: Gware 
 
Zingen voor de dienst: 
Opwekking 559 – Schijn met Uw licht 
Heer 
2x: 
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer. 
Schijn met uw licht in mijn hart.   
Dat ik U zien zal, dat ik U zien zal. (2x) 
 

-Refrein- 
Bekleed met majesteit en macht, 
stralend in de glans van uw glorie. 
Vul ons met liefde en kracht; 
wij zingen: heilig, heilig, heilig. 
 

2x: 
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer.  
Schijn met uw licht in mijn hart.   
Dat ik U zien zal, dat ik U zien zal. (2x) 
 

-Refrein- (2x) 
 

4x: 
Heilig, heilig, heilig. 
Heilig, heilig, heilig. 
Heilig, heilig, heilig. 
Dat ik U zien zal.  
 

Dat ik U zien zal (3x) 
 

Opwekking 595 – Licht van de wereld 
Licht van de wereld. 
U scheen in mijn duisternis; 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt dat ik U wil kennen, 
Heer. 
Bij U wil zijn, elk moment. 
 

-Refrein- 
Voor U wil ik mij buigen. 
U wil ik aanbidden. 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig. 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 
Hemelse Heer, U die hoog en verheven 
bent. 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind naar de wereld 
gekomen. 
Legde Uw heerlijkheid af. 
 

-Refrein- (2x) 
 

-Bridge- 
En nooit besef ik hoe U leed 
de pijn die al mijn zonden deed. (2x) 
 
-Refrein- (3x) 
 

Welkom en mededelingen 
 

 

 
Intochtslied 
Opwekking 618 – Jezus, hoop van de 
volken 
-Couplet- 
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop 
die God ons geeft. 
 

Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 
 

U overwon in elke nood, 
U brak de banden 
van de dood. 
 

-Refrein- 
U bent de hoop 
in ons bestaan. 
U bent de rots 
waarop wij staan. 
U bent het licht 
waardoor de wereld God kan zien. 
U won van de dood, 
droeg onze pijn. 
Nu mogen wij 
dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, 
levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof. 
 

-Couplet- 
 

-Refrein- 
 

Heer, ik geloof. (3x) 
 

U overwon in elke nood, 
U brak de banden 
van de dood. 
 

-Refrein- (2x) 
 

U won van de dood, 
droeg onze pijn. 
Nu mogen wij 
dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, 
levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof. (4x) 
 

Stil gebed, bemoediging en vredegroet 
 

Opwekking 598 – Uw sterke hand 
Machtige Heer, grote Verlosser, 
iedere dag kneden Uw handen 
mijn leven als klei. 
Zo vormt U mij naar Uw plan. 
 

U roept mij zacht in Uw nabijheid; 
daar vind ik kracht, 
 

 
Uw geest omgeeft mij. 
Leer mij, o Heer, 
hoe ik steeds meer leef als U. 
 

U riep mij om voor U te leven, 
aan U alleen wil ik mij geven. 
Trek mij o Heer, 
dichter naar U toe. 
 

-Refrein- 
Neem mij, kneed mij, 
vorm mij, vul mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke hand. 
Roep mij, zend mij, 
leid mij, wandel naast mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke hand. 
 

U roept mij zacht in Uw nabijheid; 
daar vind ik kracht, 
Uw geest omgeeft mij. 
Leer mij, o Heer, 
hoe is steeds meer leef als U. 
 

U riep mij om voor U te leven, 
aan U alleen wil ik mij geven. 
Trek mij o Heer, 
dichter naar U toe. 
 

-Refrein 2x- 
 

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

Schriftlezing 
2 Korintiërs 6: 17 
Daarom zegt de Heer: Ga weg bij de 

ongelovigen, zonder je van hen af en raak 

niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie 

aannemen. 
 

Efeziërs 6: 10-20 
Voorts, weest krachtig in de Here en in de 

sterkte zijner macht. 11Doet de 

wapenrusting Gods aan, om te kunnen 

standhouden tegen de verleidingen des 

duivels; 12want wij hebben niet te 

worstelen tegen bloed en vlees, maar 

tegen de overheden, tegen de machten, 

tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten. 13Neemt daarom de 

wapenrusting Gods, om weerstand te 

kunnen bieden in de boze dag en om, uw 

taak geheel vervuld hebbende, stand te 

houden. 14Stelt u dan op, uw lendenen 

omgord met de waarheid, bekleed met 

het pantser der gerechtigheid, 15de voeten 

geschoeid met de bereidvaardigheid van 

het evangelie des vredes; 16neemt bij dit 

alles het schild des geloofs ter hand, 

waarmede gij al de brandende pijlen van 

de boze zult kunnen doven; 17en neemt de 



 

 

helm des heils aan en het zwaard des 

Geestes, dat is het woord van God. 18En 

bidt daarbij met aanhoudend bidden en 

smeken bij elke gelegenheid in de Geest, 

daartoe wakende met alle volharding en 

smeking voor alle heiligen; 19ook voor mij, 

dat mij bij het openen van mijn mond het 

woord geschonken worde, om vrijmoedig 

het geheimenis van het evangelie bekend 

te maken, 20waarvoor ik een gezant ben in 

ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig 

kunnen optreden, zoals ik behoor te 

spreken. 
 

Johannes 11 vers 25 en 26: 
Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en 
het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook 
wanneer hij sterft, 26en ieder die leeft en 
in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je 
dat?’ 
 

Opwekking 702 – De God die eeuwig leeft 
Er is kracht voor wie hopen op de Heer; 
wij hopen op de Heer, 
ja, wij hopen op de Heer. 
Nieuwe kracht als wij hopen op de Heer; 
wij hopen op de Heer, 
ja, wij hopen op de Heer. 
 

De God die troont voor eeuwig; 
de hoop die onze redding is. 
 

-Refrein- 
U bent de God die eeuwig leeft. 
De God die eeuwig leeft. 
U raakt niet moe of uitgeput, Heer. 
U bent de zwakke tot een schild, 
U sterkt en troost wie lijdt. 
U tilt ons op met arendsvleugels. 
 

Er is kracht voor wie hopen op de Heer; 
wij hopen op de Heer, 
ja, wij hopen op de Heer. 
Nieuwe kracht als wij hopen op de Heer; 
wij hopen op de Heer, 
ja, wij hopen op de Heer. 
 

De God die troont voor eeuwig; 
de hoop die onze redding is. 
 

-Refrein- (2x) 
 

U bent de zwakke tot een schild, 
U sterkt en troost wie lijdt. 
U tilt ons op met arendsvleugels. 
 

Verkondiging  
 

Opwekking 781 – Jezus redt 
Hoor de hartslag van de hemel. 
Jezus redt, Jezus redt. 
Hoor de adem van genade. 
Jezus redt, Jezus redt. 
Heel de hemel zingt tot eer. 
Van de nieuwgeboren Heer. 
En haar lied klinkt telkens luider. 
Jezus redt. 
 

Voor wie nederig van hart is. 
Jezus redt, Jezus redt. 
Wijzen knielen en aanbidden. 

Jezus redt, Jezus redt. 
Heel de hemel bruist en zingt. 
God verdrijft de duisternis. 
Hij brengt licht en eeuwig leven. 
Jezus redt. 
 

Hij deelt zelf in onze tranen. 
Jezus redt, Jezus redt. 
En Hij stierf voor onze zonden. 
Jezus redt, Jezus redt. 
Aan het kruis is het volbracht. 
Christus heeft nu alle macht. 
Het verslagen graf getuigt dat 
Jezus redt. 
 

-2x- 
Hij geeft leven, breekt de ketens. 
Hoop vervult ons hart opnieuw. 
Machten beven, maar wij weten. 
Onze God maakt alles nieuw. 
Jezus redt, Jezus redt. 
 

Onbetaalbaar, zijn genade! 
Jezus redt, Jezus redt. 
Maak Hem groot om al zijn daden. 
Jezus redt, Jezus redt. 
 

Overwinnend voor altijd. 
Draagt Hij ons door elke strijd. 
Gods verlosten zingen samen. 
Jezus redt. 
 

Overwinnend voor altijd. 
Draagt Hij ons door elke strijd. 
Gods verlosten zingen samen. 
Jezus redt (3x). 
 

 

Dankgebed 
 

Geloofsbelijdenis: 
Opwekking 575 – Jezus alleen 

Jezus alleen, ik bouw op Hem 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik zijn stem, 
Dwars door het duister van de nacht. 
 

Zijn woord van liefde dat mij sust 
Verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
Dankzij zijn liefde leef ik nu. 
 

Jezus alleen werd mens als wij; 
Klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
Leed om mijn ongerechtigheid. 
 

Door zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, 
Hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn 
heerschappij; 
Dankzij zijn sterven leef ik nu. 
 

Daar in het graf, in dood gehuld, 
Leek al zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 
 

Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
Ben ik van vloek en schuld bevrijd. 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 
 

Geen levensangst, geen stervensnood; 
Dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood 
Leidt Hij de weg waarop ik ga. 
Geen duivels plan of aards bestaan 
Kan mij ooit roven uit zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
In die verwachting houd ik stand. 
In Hem alleen, in Hem alleen! 
 

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

Slotlied: 
Opwekking 807 – God van licht 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 

In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 

-Refrein- 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont. 
 

Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 

-Refrein- 
 

- Bridge- (4x) 
U schijnt feller 
dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm. 
 

God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 
 

-Refrein- 
 

Waar U woont. 
 

-Muziek- 
 

God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 
 



 

 

-Refrein- 
 

Waar U woont. 
 

Zegen 
 

Opwekking 343– Heilige Geest van God 
2x: 
Heilige Geest van God, 
vul opnieuw mijn hart.  
 

Vul mij opnieuw, 
vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, 
vul opnieuw mijn hart. 
 
 

De volgende dienst worden gehouden op 
D.V. 31 oktober 2021 om 9.30 uur 
Voorganger is ds. G.H. Labooy. 
 

De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 28 november 2021 om 
19.00 uur. 
Voorganger is ds. Rob Kranen. 
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