
 

 

Jongerendienst 28 november 2021 
Oneliner: The Voice 
Voorganger: ds. Rob Kranen 
Ouderling van dienst: Aswin Mulder 
Kosters: Harry & Richard - Band: Grow 
 
Zingen voor de dienst: 
Opwekking 711 – Zijn trouw kleurt de 
morgen 
Zijn trouw houdt mensen op de been. 
Ze spant zich uit over allen die U vrezen, 
die voor U leven. 
 

Ze laat ons nooit een dag alleen. 
Ze wordt al eeuwenlang 
en overal geprezen, 
U hebt uw trouw bewezen. 
 

-Bridge- 
Zonen en dochters van dezelfde God, 
zing het uit van vreugde, 
want Hij laat ons nooit los! 
 

-Refrein- (2x) 
Zijn trouw kleurt de morgen. 
Zijn trouw kleurt de morgen. 
Zijn trouw kleurt de morgen 
elke dag opnieuw! 
 

Uw trouw vult alles wat bestaat. 
Ze is een schild 
voor wie moe is en wie bang is 
en voor wie hoop mist. 
 

U trekt haar aan als een gewaad. 
Ze beurt uw mensen op, 
hun hoop wordt weer verfrist, 
uw trouw wordt nooit betwist. 
 

-Bridge- 
 

-Refrein- (2x) 
 

De hemel, zo hoog als de hemel, 
zo hoog als de hemel is uw trouw. 
 

-Refrein- (2x) 
 

Opwekking 569 – Regeer in mij vandaag 
Over al wat leeft, 
bent U de hoogste Heer. 
Als de zon opkomt, 
elke morgen weer. 
Daarom vraag ik U, 
Heer van zee en land: 
neem ook mijn leven in Uw hand. 
 

-Refrein- 
Regeer in mij 
met al uw kracht. 
In mijn mooiste droom, 
in mijn zwartste nacht. 
Er is een ding dat ik U vraag: 
O Heer, regeer in mij vandaag! 
 

Laat alles wat ik zeg, 
en alles wat ik denk. 
 

Als een spiegel zijn, 
van wie U in mij bent. 
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan: 
Heer, neem mijn leven in uw hand. 
 

-Refrein 3x- 
 

 
 

 
O Heer regeer in mij vandaag! 
O Heer regeer in mij vandaag! 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied 
Opwekking 720 – God maakt vrij 
-Couplet- (2x)  
In de naam van de Vader, 
in de naam van de Zoon, 
in de naam van de Geest voor Uw troon, 
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam. 
U geeft ons genade, U roepen wij aan.  
 

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 
 

-Refrein- 
God maakt vrij, God maakt vrij 
in die hoop leven wij. 
Ons verdriet wordt een lied. 
God maakt vrij, God maakt vrij. 
 

Stil gebed, bemoediging en vredegroet 
 

Opwekking 488 – De kracht van Uw liefde 
Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw 
voeten ben,  
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw 
liefde. 
 

-Refrein- 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen! 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw 
Geest, En de kracht van Uw liefde. 
 

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw 
schoonheid zien 
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij 
Uw wil,  
zodat ik U steeds dienen kan.  
En elke dag mag leven 
Door de kracht van Uw liefde 
 

-Refrein 2x- 
 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw 
Geest, En de kracht van Uw liefde. 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw 
Geest, En de kracht van Uw liefde. 
 

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

Schriftlezing Genesis 28: 10-19 (NBV21) 
Jakobs droom in Betel 
10 Jakob verliet dus Berseba en ging op weg 
naar Charan. 11 Op zijn tocht kwam hij bij een 
plaats waar hij bleef overnachten omdat de 
zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de 
stenen die daar lagen, legde die onder zijn  

 
hoofd en ging op die plaats liggen slapen. 12 

Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder 
die op de aarde stond en helemaal tot de 
hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods 
engelen omhooggaan en afdalen. 13 Ook zag 
hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben de 
HEER, de God van je voorvader Abraham en 
de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt 
te slapen zal Ik aan jou en je nakomelingen 
geven. 14 Je zult zo veel nakomelingen krijgen 
als er stof op de aarde is; je gebied zal zich 
uitbreiden naar het westen en het oosten, 
naar het noorden en het zuiden. In jou en je 
nakomelingen zullen alle volken op aarde 
gezegend worden. 15 Ikzelf sta je terzijde, Ik 
zal je overal beschermen, waar je ook heen 
gaat, en Ik zal je naar dit land terugbrengen; Ik 
zal je niet alleen laten tot Ik gedaan heb wat Ik 
je heb beloofd.’ 
16 Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei 
hij, ‘op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat 
besefte ik niet.’ 17 Eerbied vervulde hem. ‘Wat 
een ontzagwekkende plaats is dit,’ zei hij, ‘dit 
is niets anders dan het huis van God, dit moet 
de poort van de hemel zijn!’ 18 De volgende 
morgen vroeg zette Jakob de steen die hij als 
hoofdsteun had gebruikt rechtop, en wijdde 
hem door er olie over uit te gieten. 19 Hij gaf 
die plaats de naam Betel, maar voordien 
heette die stad Luz. 
 

Exodus 3:1-14 (HSV) 
Mozes door God geroepen bij de Horeb 
1 En Mozes hoedde het kleinvee van zijn 
schoonvader Jethro, en hij kwam bij de berg 
van God, de Horeb. 
2 En de Engel van de HEERE verscheen hem in 
een vuurvlam uit het midden van een 
doornstruik. Hij keek toe, en zie, de 
doornstruik brandde in het vuur, maar de 
doornstruik werd niet verteerd. 
3 Mozes zei: Laat ik nu naar dat 
indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, 
waarom de doornstruik niet verbrandt. 
4 Toen de HEERE zag dat hij ging kijken, riep 
God tot hem uit het midden van de 
doornstruik en zei: Mozes, Mozes! Hij zei: Zie, 
hier ben ik! 
5 En Hij zei: Kom hier niet dichterbij. Doe uw 
schoenen van uw voeten, want de plaats 
waarop u staat, is heilige grond. 
6 Hij zei verder: Ik ben de God van uw vader, 
de God van Abraham, de God van Izak en de 
God van Jakob. En Mozes bedekte zijn gezicht, 
want hij was bevreesd God aan te kijken. 
7 De HEERE zei:[...] 9 Nu dan, zie, het 
geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot 
Mij gekomen. En Ik heb ook de onderdrukking 
gezien waarmee de Egyptenaren hen 
onderdrukken. 
10 Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao 
zenden, en u zult Mijn volk, de Israëlieten, uit 
Egypte leiden. 



 

 

11 Mozes zei echter tegen God: Wie ben ik, dat 
ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit 
Egypte zou leiden? 
12 En Hij zei: Voorzeker, Ik zal met u zijn, en dit 
zal voor u het teken zijn dat Ík u gezonden heb: 
Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God 
dienen op deze berg. 
13 En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij 
de Israëlieten kom en tegen hen zeg: De God 
van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden, 
en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet 
ik dan tegen hen zeggen? 
14 En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. 
 

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. 
 

Verkondiging  
 

Luisterlied:  
Jesus Army – Thank You  
 

Dankgebed 
 

Geloofsbelijdenis: 
Opwekking 670 – Op Hem rust mijn  
geloof 
Op Hem rust mijn geloof en hierin vind ik hoop, 
Dat Jezus Christus opstond uit de dood! 
Geen vreugde overtreft het kennen van mijn 
Heer 
En aardse rijkdom heeft geen waarde meer. 
 

Bevrijd uit het duister mogen wij thuis zijn 
In Gods familie, wonen bij Hem. 
Als uw erfgenamen bindt U ons samen, 
Ons leven geven wij tot eer van U. 
 

Verbonden als uw volk, verenigd in uw Naam; 
één hoop, één Heer, één roeping om te gaan. 

Aanbiddend in uw huis, zien wij uw heerlijkheid 
En raakt uw Heil'ge Geest ons allen aan. 
 

Laten we opstaan vol van Gods liefde, 
Laat ons op weg gaan naar mensen in nood. 
Vertel Jezus' boodschap aan heel de wereld, 
Dat ieder wordt gered die Hem gelooft. 
 

En worden wij bedroefd, help ons om in ons 
land 
Te strijden voor gerechtigheid en eer. 
Geen angst weerhoudt ons meer, als wij de 
wedloop gaan; 
Ons leven is gekruisigd met de Heer! 
 

Uw rijk verbreidt zich in heel de wereld; 
Wie kan bestrijden dit machtige vuur? 
Wij blijven belijden in moeilijke tijden: 
'Geen helse macht voorkomt; God bouwt zijn 
Kerk!' 
 

En op die grote dag daalt neer bij God vandaan, 
De heil'ge stad, het nieuw' Jeruzalem. 
Een menigte knielt neer, aanbiddend voor 
Gods troon, 
één volk gevormd uit elke stam en taal. 
 

2x: 
Wat een bevrijding, machtige tijding: 
De Leeuw van Juda haalt zijn stralende bruid! 
Wat een vervulling voor heel de schepping 
Van al wat is beloofd door Jezus' komst! 
 

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

Slotlied: 
Opwekking 837 – Toon ons Uw glorie 
U roept ons, wij komen. 
Er is een open hemel, U bent hier. 
Geen schaamte, geen schande. 
U geeft ons uw vergeving, U bent hier. 
Open onze ogen. 
 

-Refrein- 
Toon ons uw glorie, 
Toon ons uw aangezicht, 
Machtige koning, 
Schijn met uw helder licht. 
 

Wij weten, geloven, 
Waar U bent daar is vrijheid, U bent hier. 
Geen zorgen, geen zonden, 
niets kan ons nu nog scheidden, U bent hier. 
Open onze ogen. 
 

-Refrein- (2x) 
 

-Bridge- (2x) 
Jezus, Jezus, 
Koning Jezus, Jezus. 
U bent machtig, 
Koning Jezus. 
 

-Refrein- (2x) 
Toon ons uw glorie, 
Toon ons uw aangezicht, 
Machtige koning, 
Schijn met uw helder licht. 
 

2x: 
Jezus, Jezus, 
Koning Jezus, Jezus. 
U bent machtig, 
Koning Jezus. 
 

Zegen 
 

Opwekking 123– Groot is Uw trouw o 
Heer 
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu.  
 

-Refrein- 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond.  
 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  
 

-Refrein- 
 

De volgende dienst worden gehouden op D.V. 
5 december 2021 om 10.00  uur 
Voorganger is ds. G.H. Labooy. 
 

De volgende jongerendienst wordt  
gehouden op D.V. 19 december 2021 om 
19.00 uur. 
Voorganger is ds. G.H. Labooy. 
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