
 

 

Jongerendienst 23 januari 2021 
Oneliner: Like a prayer 
Voorganger: ds. J. de Kok 
Band: Crossfade 
Kosters: Rene Weever & Anne Kroes  
 
Zingen voor de dienst: 
Opwekking 802 – Hier is mijn hart Heer 
-Refrein 2x- 
Hier is mijn hart, Heer. 
Hier is mijn hart, Heer. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
 

Ik ben van U.  
Ik ben aanvaard. 
Ik ben geliefd en puur gemaakt. 
Ik leef opnieuw.  
Ik adem in. 
Ik vind herstel, een nieuw begin. 
 

-Refrein- 
 

Ik ben van U.  
Ik ben aanvaard. 
Ik ben geliefd en puur gemaakt. 
Ik leef opnieuw.  
Ik adem in. 
Ik vind herstel, een nieuw begin. 
 

U bent sterk. U behoudt. 
U vergeeft. U bent trouw. 
U bent licht. Schijn in mij. 
U die leeft, leef in mij. 
 

Hier is mijn leven. 
Hier is mijn leven. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. (2x) 
 

U bent meer dan genoeg. 
U bent hier. U bent goed. 
U bent hoop. U die redt, 
U bent al wat ik heb. 
 

-Refrein- 
 

Hier is mijn leven. 
Hier is mijn leven. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
 

Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
 

Opwekking 760 – Wie vrees ik nog 
U hoort mij als ik bid, 
verdrijft mijn duisternis. 
Al vliegt de nacht mij aan, 
het daglicht breekt zich baan. 
Wie vrees ik nog? 
 

U trapt de vijand plat 
onder mijn voeten, God. 
Al valt de strijd mij zwaar, 
U bent mijn schild en zwaard. 
Wie vrees ik nog? 
 

 
 
-Refrein- 
Ik weet wie voor mij uit gaat 
en standhoudt achter mij: 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
 

 
De Heerser van de eeuwen, 
 

U bent een vriend van mij! 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
 

Mijn kracht is in uw naam, 
de naam die redden kan. 
O God, die mij bevrijdt, 
U overwint altijd! 
Wie vrees ik nog? 
Wie vrees ik nog? 
 

-Refrein- 
 

Geen wapen van de vijand houdt stand. 
U houdt de wereld in uw hand. 
Ik houd mij vast aan wat U belooft;  
U bent trouw, Heer.  
U bent trouw, Heer. -2x- 
U bent trouw, Heer. 
 

-Refrein 2x- 
 

God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied 
Opwekking 630 – Vader, U bent goed 
Op elk moment van mijn leven 
in voor of tegen spoed 
aanbid ik U, mijn Jezus 
en dank U voor Uw bloed. 
Ik vind kracht in U mijn Vader, 
als ik heel dicht bij U ben. 
Mijn hart en mijn gedachten 
worden warm als ik bedenk: 
 

Refrein: 
Vader U bent goed, 
U bent heilig, U bent liefde. 
Jezus U bent groot, 
U bent sterker dan de dood. 
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U 
en ik zing met heel mijn hart: 
‘Ik hou van U'. 
 

Op elk moment van mijn leven 
bij dag en bij nacht 
wil ik U woorden lezen 
en dragen in mijn hart. 
In de stormen van mijn leven, 
 
in de regen, in de kou, 
wil ik schuilen in Uw vrede, 
wil ik rusten in Uw trouw. 
 

-Refrein 2x- 
 

Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U 
en ik zing met heel mijn hart: 
‘Ik hou van U'. 2x 
 

Stil gebed, bemoediging en vredegroet 
 

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-  
 

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

Schriftlezing Lukas 11: 1-13 (NBV) 
1 Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij 
zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn 
leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, 
zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd 
heeft.’ 2 Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie 
bidden, zeg dan: “Vader, laat uw naam 
geheiligd worden en laat uw koninkrijk 
komen. 3 Geef ons dagelijks het brood dat wij 
nodig hebben. 4 Vergeef ons onze zonden, 
want ook wijzelf vergeven iedereen die ons 
iets schuldig is. En breng ons niet in 
beproeving.”’ 5 Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel 
dat iemand van jullie een vriend heeft en 
midden in de nacht naar hem toe gaat en 
tegen hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen, 
6 want een vriend van me is na een reis bij mij 
gekomen en ik heb niets om hem voor te 
zetten.” 7 En veronderstel nu eens dat die 
vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De deur is 
al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar 
bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je 



 

 

vraagt.” 8 Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en 
het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal 
hij wel opstaan omdat zijn vriend zo 
onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles 
geven wat hij nodig heeft. 9 Daarom zeg ik 
jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek 
en je zult vinden, klop en er zal voor je worden 
opengedaan. 10 Want wie vraagt ontvangt, en 
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden 
opengedaan. 11 Welke vader onder jullie zou 
zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats 
van een vis een slang geven? 12 Of een 
schorpioen, als het om een ei vraagt? 13 Als 
jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al 
goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de 
Vader in de hemel dan niet de heilige Geest 
geven aan wie hem erom vragen.’ 
 

Opwekking 710– Gebed om zegen 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 

-Refrein 1- 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 

-Refrein 2- 
Vader, maak ons tot een zegen 
hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 

Met een hart voor vrede 
Zijn wij zegenend narbij 
Van uw liefde delen waarin wij zelf tot bron 
van zegen zijn 
 

Verkondiging  
 

Opwekking 834: Door gebed 
Door gebed wordt duisternis verlicht 
Door gebed wordt onze wil op God gericht 
Heer in eenheid roepen wij U aan 
Ons vertrouwen is in Jezus' Naam 
God van liefde hoor naar ons gebed 
 

-Refrein - 
Open de hemel poorten 
Laat ons uw woorden horen 
Niet onze wil maar uw wil, 
Vader, dit is ons gebed. 
 

Door gebed krijgen blinde ogen zicht 
Door gebed wordt ons hart op God gericht 
Heer in eenheid roepen wij U aan 
Ons vertrouwen is in Jezus Naam 
God van liefde hoor naar ons gebed 
 

-Refrein- 
Open de hemelpoorten 
Laat ons uw woorden horen 

Niet onze wil maar uw wil, 
Vader, dit is ons gebed 
Breng vrijheid en vergeving 
Breng inkeer en genezing 
Want U alleen brengt redding 
Vader, dit is ons gebed 
 

-Bridge- 
Roep met één stem, 
Tot één God, 
Met één doel, 
Om Hem te kennen 
Eén stem, 
Tot één God, 
Met één doel, 
Om U te kennen 
Eén stem, 
Tot één God, 
Met één doel, 
Dat Uw Liefde zichtbaar wordt 
 

-Refrein- 
 

Dankgebed 
 

Geloofsbelijdenis: 
Opwekking 347: Ik geloof in God de Vader  
Ik geloof in God de Vader 
Schepper, die de schepping draagt 
In Zijn Zoon, in Christus Jezus 
die, geboren uit een maagd 
aan het kruis de wereld redde 
onze zonden op zich nam 
Opgestaan en opgevaren 
troont Hij aan Gods rechterhand 
 

Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer (4x) 
Naam aller Namen, naam aller Namen 
 

Ik geloof in God de Trooster 
gaven van de Heil’ge Geest 
die Gods Woord aan ons bevestigd, 
gaat en predikt en geneest 
Als Hij komt met macht en luister 
zal de mensheid voor Hem staan 
dan zal elke knie zich buigen, 
elke tong belijdt Zijn Naam 
 

Jezus, U bent Heer, U bent Heer (4x) 
Naam aller namen, naam aller namen, naam 
aller namen. 
 

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

Slotlied: 
Hillsong Worship: The Lord’s prayer 
Let's sing together, Father in Heaven 
 

Father in Heaven 
Holy is Your Name 
Your kingdom come 
Your will be done on earth 
As it is in Heaven 
Our Father in Heaven 
 

Lead us not into temptation 
God deliver us from the enemy 
 

-Refrein- 
Yours is the kingdom 
And the power 
And the glory 
Forever (oh) 
 

Give us each moment 
All that we need 
Forgive us our sins 
As we forgive the ones 

Who have sinned against us 
Oh, our Father in Heaven 
 

Lead us not into temptation 
God deliver us from the enemy 
 

-Refrein- (2x) 
 

-Bridge- (2x) 
Our Father have Your way 
On the earth 
Your will be done 
Our Father have Your way 
On the earth 
Your will be done 
 

-Refrein- (5x) 
 

And ever more 
Amen 
 

Zegen 
 

Opwekking 832– Jezus Overwinnaar 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 

U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 

-Refrein-  
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 

De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel 
gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 

De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er 
regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 

-Refrein 2x- 
 

Naam boven alle namen. (10x) 
 

-Refrein 2x- 

 
De volgende dienst worden gehouden op 
D.V. 30  januari 2022 om 10.00 uur 
Voorganger is ds. G.H. Labooy. 
 

De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 27 februari 2021 om 
19.00 uur. 
Voorganger is ds. G.H. Labooy. 
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