
 

 

Jongerendienst 27 maart 2022 
Oneliner: Holy Fitcheck 
Voorganger: ds. Pim Brouwer  
Band: Gware  
Kosters: Rikes Wijkstra & Anne Kroes    
 
Zingen voor de dienst: 
Sela – Jezus’ liefde voor mij 
Dank U mijn Vader voor al Uw genade, die 
U liefdevol geeft. 
Genade die heiligt, mijn hart heeft 
gereinigd, door Hem die in mij leeft. 
U heeft mij in liefde aanvaard,  
die mijn hart veranderd heeft. 
U heeft mij rechtvaardig verklaard,  
wat mij rust en vrede geeft. 
 

-Refrein- 
Al wat ik ben,  
dank ik aan Hem: 
Aan Jezus liefde voor mij. 
zolang ik besta, 
volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij. 
 

Laat mij verder groeien, laat vruchten 
opbloeien van Uw Heilige Geest. 
Maak mij overvloedig, standvastig en 
moedig, geef mij wat nog ontbreekt. 
Heer, werk met genade in mij:  
dat mijn hart U niet bedroeft.  
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:  
Uw genade is mij genoeg. 
 

-Refrein-  
 

Niets houdt mij tegen mij over te geven, 
aan U: Jezus alleen. 
U leidt mij door diepten; met krachtige 
liefde draagt U, mij erdoorheen. 
U heeft mij de liefde verklaard,  
die mijn hart veroverd heeft. 
U bent mijn bewondering waard:  
U bent alles waar ik voor leef! 
 

-Refrein 2x-  
 

Opwekking 812 – What a beautiful name 
You were the Word at the beginning, 
one with God the Lord most high. 
Your hidden glory in creation, 
now revealed in You, our Christ. 
 

-Refrein- 
What a beautiful name it is, 
what a beautiful name it is, 
the name of Jesus Christ, my King. 
What a beautiful name it is, 
nothing compares to this. 
What a beautiful name it is, 
the name of Jesus. 
 

You didn’t want heaven without us. 
So Jesus You brought heaven down. 
My sin was great, Your love was greater. 
What could separate us now? 
 

 

 
-Refrein 2- 
What a wonderful name it is, 
what a wonderful name it is, 
the name of Jesus Christ, my King. 
What a wonderful name it is, 
nothing compares to this. 
What a wonderful name it is, 
the name of Jesus. 
What a wonderful name it is, 
the name of Jesus. 
 

Death could not hold You, 
the veil tore before You, 
You silenced the boast of sin and grave. 
The heavens are roaring, 
the praise of Your glory, 
for You are raised to life again. 
 

You have no rival, You have no equal. 
Now and forever, God You reign. 
Yours is the Kingdom, Yours is the glory. 
Yours is the name above all names. 
 

-Refrein 3- 
What a powerful name it is, 
what a powerful name it is, 
the name of Jesus Christ, my King. 
What a powerful name it is, 
nothing can stand against. 
What a powerful name it is, 
the name of Jesus. 
 

You have no rival, You have no equal. 
Now and forever, God You reign. 
Yours is the Kingdom, Yours is the glory. 
Yours is the name above all names. 
 

-Refrein 3- 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: 
Opwekking 609 - U bent heilig 
(Man) (Vrouw)  
U bent heilig - U bent heilig 
U bent machtig - U bent machtig 
U bent waardig - U bent waardig 
Eer en ontzag - Eer en ontzag 
 

Ik wil volgen - Ik wil volgen 
Ik wil luis’tren - Ik wil luis’tren 
Van U houden - Van U houden 
Iedere dag - Iedere dag 
 

-Refrein- 
(Man) (Vrouw) 
Ik wil zingen - U die koning bent 
En juichen - en de hoogste Heer 
In aanbidding - U de machtige 
mij buigen - Kwam op aarde neer 
U de Heer - Als Emannuel 
 

 
aller Here - God zal met ons zijn  
 

U mijn God - Als het Lam van God 
Wil ik eren - Zo volmaakt en rein 
Ik wil zingen - U die leven geeft  
En juichen - Mij bevrijding bracht 
In aanbidding - En voor eeuwig leeft 
mij buigen - U hebt alle macht 
U de Heer - U de Alfa, Omega  
aller Here - Eens zal ik U zien 
U mijn God - U mijn Meester, Messias, 
Wil ik eren - Verlosser en Vriend  
U bent mijn Vredevorst, en ik leef alleen 
voor U. 
 

U bent mijn Vredevorst, en ik leef alleen 
voor U. 
U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen 
voor U. 
 

Stil gebed, bemoediging en vredegroet 
 

Opwekking 40 – Zoek eerst het 
koninkrijk van God 
Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn 
gerechtigheid, 
en dit alles krijgt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 
 

-Refrein-  
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 
 

Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. 
Hallelu, halleluja. 
 

-Refrein- 
 

Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij 
zult het zien, 
klopt en de deur zal voor u opengaan. 
Hallelu, halleluja. 
 

-Refrein- 
 

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

Schriftlezing 
Prediker 9: 7-10 (NBV) 
7 Dus eet je brood met vreugde, drink 
met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles 
wat je doet allang met welbehagen aan. 8 
Draag altijd vrolijke kleren, kies een 
feestelijke geur. 9 Geniet van het leven 
met de vrouw die je bemint. Geniet op 
alle dagen van je leven, die God je heeft 
gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig 
en je zwoegt en zwoegt onder de zon, 
dus geniet op elke dag. Het is het loon 
dat God je heeft gegeven. 10 Doe wat je 



 

 

hand te doen vindt. Doe het met volle 
inzet, want er zijn geen daden en 
gedachten, geen kennis en geen wijsheid 
in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op 
weg.  
 

Mattheüs 22: 35-40 (NBV) 
35Om Hem op de proef te stellen vroeg 
een van hen, een wetgeleerd: 36’Meester, 
wat is het grootste gebod in de wet?’ 37Hij 
antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God lief 
met heel uw hart en heel uw ziel en met 
heel uw verstand. 38Dat is het grootste en 
eerste gebod. 39Het tweede is daaraan 
gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40Deze 
twee geboden zijn de grondslag van alles 
wat er in de Wet en de Profeten staat.’ 
 

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- 
 

Verkondiging  
 

Bethel Music – No longer slaves 
You unravel me with a melody. 
You surround me with a song 
of deliverance from my enemies, 
‘till all my fears are gone. 
 

-Refrein- 
I’m no longer a slave to fear. 
I am a child of God. 
I’m no longer a slave to fear. 
I am a child of God. 
 

From my mother’s womb, 
You have chosen me. 
Love has called my name. 

I’ve been born again, into Your family. 
Your blood flows through my veins. 
 

-Refrein 2x- 
 

You split the sea so I could walk right 
through it. 
My fears were drowned in perfect love. 
You rescued me so I could stand and sing: 
I am a child of God. 
 

-Refrein- (2x) 
 

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: 
Opwekking 705 – Toon Mijn liefde 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de Meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
 

-Refrein- 
 

Toon mijn liefde, aan de ander 
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. 
 

In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 

dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 
 

-Refrein- 
 

Zegen 
 

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 
 
De volgende dienst worden gehouden op 
D.V. 5 april 2022 om 09.30 uur 
Voorganger is ds. H.J. van Maanen 
 

De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 24 april 2022 om 19.00 
uur. 
Voorganger is ds. H.J. van Maanen 


