
 

 

Jongerendienst 24 april 2022 
Oneliner: LHTBIQ+ 
Voorganger: ds. H.J. van Maanen  
Band: Go(u)d  
Kosters: Gerjan Prins & Rudi ten Hove    
 
Zingen voor de dienst: 
Opwekking 798 – Houd vol 
Wij zijn het volk van God, 
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. 
Een leven lang te gast, 
er ligt een hemels vaderland voor ons 
klaar. 
 

Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 

Het is een zegetocht 
van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 
Maar kijk, wij lopen nog, 
wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 
 

Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 

-Refrein- 
God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
 

En nu wij zijn omringd 
door zoveel helden die ons voor zijn 
gegaan, 
nu geven wij niet op. 
Het zijn de schouders waarop wij mogen 
staan. 
 

Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 

-Refrein- 
 

Opwekking 711 – Zijn trouw kleur 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) 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: 
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. 
 

Stil gebed, bemoediging en vredegroet 
 

Opwekking 836 – Door en door goed 
Geen pen kan ooit beschrijven 
Hoe liefdevol U bent 
Heel Uw wezen is doordrenkt 
Met goedheid ongekend 
In U is geen duister te vinden 
 

-Refrein- 
U bent door en door goed 
U bent in en in liefde 
Tot het einde aan toe 
Zal Uw trouw mij omringen 
U bent door en door goed 
U bent in en in liefde 
Tot het einde aan toe 
Zal mijn hart zingen 
U bent door en door goed 
 

Geen lied dekt ooit de lading 
Van Wie U bent voor mij 
Uw hart vol vriendelijkheid 
Maakt dat mijn ziel belijdt: 
U alleen verdient al mijn aanbidding 
 

-Refrein-  
 

-Bridge- 
Als ik hoog op de bergtop sta 
U mij met zegen overlaadt: 
Ik hef mijn handen omhoog en ik verhef 
mijn stem 
 

 
Ook wanneer ik U niet begrijp 
 

En de pijn overweldigt mij 
Ik hef mijn handen omhoog en ik verhef 
mijn stem 
 

-Refrein- 2x 

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

Schriftlezing 
Galaten 3: 24-29 
24Kortom, de wet hield ons onder toezicht 
totdat Christus kwam, opdat we 
rechtvaardig verklaard zouden worden op 
grond van geloof. 25Maar nu het geloof 
gekomen is, staan we niet langer onder 
toezicht, 26want door dit geloof bent u 
allen kinderen van God, in Christus 
Jezus. 27U allen die door de doop één met 
Christus bent geworden, hebt u met 
Christus omkleed. 28Er zijn geen Joden of 
Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of 
vrouwen – u bent allen één in Christus 
Jezus. 29En omdat u Christus toebehoort, 
bent u nakomelingen van Abraham, 
erfgenamen volgens de belofte. 
 

Johannes 1: 5-10 
5Dit is wat wij Hem hebben horen 
verkondigen en wat we u verkondigen: 
God is licht, er is in Hem geen spoor van 
duisternis. 6Als we zeggen dat we met 
Hem verbonden zijn terwijl we onze weg 
in het duister gaan, liegen we en leven we 
niet volgens de waarheid. 7Maar gaan we 
onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het 
licht is, dan zijn we met elkaar verbonden 
en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, 
ons van alle zonde. 8Als we zeggen dat we 
de zonde niet kennen, misleiden we 
onszelf en is de waarheid niet in 
ons. 9Belijden we onze zonden, dan zal Hij, 
die trouw en rechtvaardig is, ons onze 
zonden vergeven en ons reinigen van al 
het onrecht dat wij bedrijven. 10Als we 
zeggen dat we nooit gezondigd hebben, 
maken we Hem tot een leugenaar en is 
zijn woord niet in ons. 
 

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! 
 

Verkondiging  
 

Jesus Culture ft. Kim Walker-Smith – Alive 
in You 
From beginning to the end 
All my life is in Your hands 
This whole world may hold me down 
But it can never drown You out 
I'm not merely flesh and bone 
I was made for something more 
 

-Refrein- 
You are God, You're the Great "I Am" 
Breath of life I breathe You in 
Even in the fire, I'm alive in You! 
You are strong in my brokenness 
Sovereign over every step 
Even in the fire, I'm alive 
I'm alive in You! 
 

Through the dark I hear Your voice 
Rising up I will rejoice 
For I was lost but now I'm found 
'Cause even death can't hold You down 
 

-Refrein- 
 

-Bridge- 
It's no longer I who live, but Christ 
Who lives within me, Christ who lives 
within me 
From beginning to the end You deserve 
the glory 
You deserve the glory 
It's no longer I who live, but Christ 
Who lives within me, Christ who lives 
within me 
From beginning to the end You deserve 
the glory 
You deserve the glory 
 

-Refrein- 2x 
 

Dankgebed 
 

 

Geloofsbelijdenis: 
Opwekking 564 – Ik loop de wedloop die 
voor mij ligt  
Ik loop de wedloop die voor mij ligt 
door een wolk van getuigen omgeven. 
Met mijn ogen alleen op Jezus gericht, 
in de wedloop van het leven. 
 

-Refrein- 
Hij is mijn hoop, mijn kracht, 
mijn zekerheid, 
Hij wijst mij de weg die ik moet gaan. 
Hij is mijn rots en geeft standvastigheid; 
Jezus is het doel van mijn bestaan. 
 

Hij geeft volharding om door te gaan    
in de strijd die het leven ons kan geven. 
Hij heeft zelf ook de pijn 
en moeite doorstaan 
in de wedloop van het leven. 
 

-Refrein- 
 

En ik weet dat Hij gestorven is  
aan het kruis om mijn zonde te vergeven. 
Dit geloof is mijn getuigenis 
in de wedloop van het leven. 
 

-Refrein- 
 

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

Slotlied: 
Eline Bakker & Reyer – Geen afstand 
U bent niet bang voor mijn vragen 
Mijn twijfel schrikt U niet af 
U deinst niet terug bij het zien van mijn 
falen 
Daar in mijn zwakte zie ik Uw kracht  
 

U bent niet verrast als ik struikel  
niet boos of teleurgesteld 
U tilt mij op en U toont mij Uw goedheid  
Daar in Uw armen vind ik herstel  
 

-Refrein- 
U strekt Zich uit naar mij  
Wat ik ook doe of voel 
Er is geen afstand  
Tussen U en mij  
Er is geen schaduw van  
Omkeer bij U te zien  
Er is geen afstand  
Tussen U en mij  
 

U heet mij altijd weer welkom 
U schudt het stof van mij af  
Ik zie compassie en trots in Uw ogen  
Ik kom tot leven bij het zien van Uw lach 
 

Niet langer gebukt onder schaamte  
U heeft mij vrijgemaakt  
Ik ga nu staan op Uw woord en beloften  
U bent een Vader die mij nooit verlaat  
 

-Refrein- 
 

Dit is waar 
Ik hoor te zijn  
Ik dichtbij U  
U dichtbij mij  

Ik wil nu  
Niets anders meer  
Ik geef mij over 
 

Zegen 
 

Opwekking 847 – Onze Schuilplaats is 
God 
Er is hoop die groter dan de dood is 
Er is leven sterker dan het sterven 
Er is licht dat niemand ooit kan doven 
Er is liefde die nooit teleur zal stellen 
 

Er is vrede ver voorbij de onrust 
Er is blijdschap dieper de tranen 
Er is sterkte zelfs in onze zwakte 
Er is trouw die ons nooit zal verlaten 
 

Onze hulp en onze verwachting 
is in U voor eeuwig 
 

-Refrein 1- 
Dus richten wij onze harten naar boven 
Vertrouwen wij op de God die wij loven 
Niemand die ons uit Uw handen kan 
roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is 
God 
 

Er is troost die sterker dan de pijn is 
Er is vreugde groter dan ons lijden 
Er is antwoord midden in de twijfel 
Overwinning dwars door al ons strijden 
 

Onze hulp en onze verwachting 
is in U voor eeuwig 
 

-Refrein 2- 
Dus richten wij onze harten naar boven 
Vertrouwen wij op de God die wij loven 
Niemand die ons uit Uw handen kan 
roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is 
God 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen 
En alle tranen voor altijd zal drogen 
is het Uw Geest die ons helpt te geloven: 
Een machtige rots, onze schuilplaats is 
God 
 

Onze hulp en onze verwachting is in U 
Onze hulp en onze verwachting is in U 
Onze hulp en onze verwachting is in U 
voor eeuwig 
 

-Refrein 2- 
 
De volgende dienst worden gehouden op 
D.V. 1 mei 2022 om 09.30 uur 
Voorganger is ds. A.H. van Veluw 
 

De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 29 mei 2022 om 19.00 
uur. 
Voorganger is ds. André Priem 
 


