
 

 

Jongerendienst 29 mei 2022 
Oneliner: In vuur en vlam 
Voorganger: ds. André Priem   
Band: Go(u)d  
Kosters: Harry Dekker & Richard Kragt    
 
Zingen voor de dienst: 
Opwekking 754 – Kom Heilige Geest van 
God 
-Couplet 2x- 
Heilige Geest van God 
Adem in ons midden 
Dan zullen wij aanbidden 
De Vader en de Zoon 
 

-Refrein- 
Kom, o heilige Geest 
Wij wachten op U 
Vervul ons met uw kracht 
Heilige Geest kom nu 
 

-Couplet 2x- 
 

-Refrein 2x-  
 

Opwekking 573 – U bent welkom 
-Couplet- 
We zijn hier bij elkaar 
om de koning te ontmoeten. 
We zijn hier bij elkaar 
om te eren onze Heer. 
We zijn hier bij elkaar 
om te vieren dat Hij goed is. 
En wij prijzen en aanbidden Hem, 
Jezus onze Heer! 
 

-Refrein- 
Heer, U bent welkom, welkom, 
U bent welkom, grote koning. 
Wij heffen onze handen op 
naar de God van alle eeuwen. 
Heer, U bent welkom, welkom, 
U bent welkom, Zoon van God. 
Wij richten heel ons hart op U, 
U bent welkom in ons midden. 
 

-Couplet- 
 

-Refrein 2x- 
 

U bent welkom in ons midden. (3x) 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: 
Opwekking 623 – Laat het huis gevuld zijn 
Laat het huis gevuld zijn met wierrook van 
aanbidding. 
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van 
mijn geest. 
Laat het huis gevuld zijn met het brood 
van eeuwig leven. 
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur. 
 

-Refrein- 
Want ik wil komen met mijn geest. 
En doorwaaien heel het huis. 
Ik wil het maken tot een tempel 
 

 
waar ik woon. 
 

Laat mijn leven in je zijn. 
Ik maak je heilig, puur en rein. 
Ik laat het levend water stromen door je 
heen. 
Laat het huis gekleed zijn met kleden van 
fijn linnen. 
Laat het huis gekleed zijn met 
gerechtigheid en trouw. 
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed 
van Uw Zoon Jezus. 
Laat het huis gereinigd zijn en schoon. 
 

-Refrein-  
 

-Bridge- 
Heer wij roepen tot U. 
Kom opnieuw met Uw vuur. 
Wij verlangen naar echtheid. 
Bewerk het diep in ons hart. 
 

2x: 
Heer wees welkom met Uw geest. 
En doorwaai nu heel het huis. 
Kom en maak het tot een tempel 
waar U woont. 
Laat Uw leven in ons zijn. 
Maak ons heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen door ons 
heen.  
 

Stil gebed, bemoediging en vredegroet 
 

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. 
 

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

Geloofsbelijdenis (staande): 
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. 
 

-Couplet 1x- 
 

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. 
 

Schriftlezing 
Richteren 3: 7-11 
7De Israëlieten deden wat slecht is in de 
ogen van de HEER: ze vergaten de HEER, 
hun God, en dienden de Baäls en de 
Asjera’s. 8De HEER werd woedend op de 
Israëlieten en leverde ze uit aan Kusan-
Risataïm, de koning van Aram-Naharaïm; 
acht jaar moesten ze hem dienen. 9De 
Israëlieten riepen de HEER te hulp, en 
de HEER zond iemand om hen te 
bevrijden: Otniël, een zoon van Kalebs 
jongere broer Kenaz. 10Gedreven door de 
geest van de HEER leidde hij Israël als 
rechter. Hij trok ten strijde, en  
 
de HEER leverde koning Kusan-Risataïm 
van Aram aan hem uit, zodat hij hem 
een zware nederlaag kon 
toebrengen. 11Veertig jaar had het land 
rust. Toen stierf Otniël. 
 

Lucas 24: 49-53 
49Jezus zei: 'Ik zend jullie wat mijn Vader 
heeft beloofd. Blijf in de stad tot jullie 
met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ 
50Hij nam hen mee de stad uit, tot bij 
Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en 
zegende hen. 51En terwijl Hij hen 
zegende, ging Hij van hen heen en werd 
opgenomen in de hemel. 52Ze aanbaden 
Hem en keerden in grote vreugde terug 
naar Jeruzalem. 53Ze waren voortdurend 
in de tempel, waar ze God loofden. 
 
Opwekking 766 – De wind steekt op 
Als de hemel openbreekt 
Het huis vervult met vrede 
Zal de adem van uw Geest 
Ons met zijn kracht bekleden 
 



 

 

-Bridge- 
Wek ons tot leven en wakker ons aan 
Zet ons in vuur en in vlam 
Breng een herleving en moedig ons aan 
Heer, maak ons helemaal nieuw 
 

-Refrein- 
De wind steekt op, de wind steekt op 
Waar zij waait leeft uw kerk weer op 
Het vuur laait op, het vuur laait op 
Een vuur van liefde voor God 
 

Als U heilig vuur ontsteekt 
Als antwoord op ons bidden 
Is de kracht die ons ontbreekt 
Aanwezig in ons midden 
 

-Refrein- 
De wind steekt op, de wind steekt op 
Waar zij waait leeft uw kerk weer op 
Het vuur laait op, het vuur laait op 
De wind steekt op, de wind steekt op 
Waar zij waait leeft uw kerk weer op 
Het vuur laait op, het vuur laait op 
Een vuur van liefde voor God 
 

Verkondiging  
 

Casting Crowns – Who am I 
Who am I, that the lord of all the earth 
Would care to know my name 
Would care to feel my hurt? 
Who am I, that the bright and morning 
star 
Would choose to light the way 
For my ever wandering heart? 
 

Not because of who I am 
But because of what you've done 
Not because of what I've done 
But because of who you are 
 

I am a flower quickly fading 
Here today and gone tomorrow 
A wave tossed in the ocean 
A vapor in the wind 
Still you hear me when I'm calling 
Lord, you catch me when I'm falling 
And you've told me who I am 
I am yours 
 

Who am I, that the eyes that see my sin 
Would look on me with love 
And watch me rise again? 
Who am I, that the voice that calmed the 
sea 
Would call out through the rain 
And calm the storm in me? 
 

Not because of who I am…. 
 

I am a flower quickly fading…. 
 

Not because of who I am….. 
 

I am a flower quickly fading… 
 

I am yours 
I am yours 
Whom shall I fear, whom shall I fear? 
'Cause I am yours 
I am yours 

Dankgebed 
 

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

Slotlied (staande): 
Hillsong Young – Only wanna sing 
This is no performance 
Lord, I pray it's worship 
Empty words I can't afford 
I'm not chasing feelings 
That's not why I'm singing 
You're the reason for my song 
 

-Refrein- 
I only wanna sing 
If I sing with everything 
If I sing for You my King 
I can't imagine why 
I would do this all for hype 
'Cause it's all to lift You high 
(Oh-oh-oh) 
 

You don't want perfection 
Just my soul's attention 
All I have is what I'll give 
More than a song that lasts a moment 
I'll live a life full of honest worship 
If I'm here to sing then I'll sing with 
purpose 
All the praise, Lord, You deserve it, now 
 

-Refrein- 
I only wanna sing 
If I sing with everything 
If I sing for You my King (Go on lift your 
voice) 
I can't imagine why 
I would do this all for hype 
'Cause it's all to lift You high 
(Oh-oh-oh) 
 

I only wanna sing 
If I sing with everything 
If I sing for You my King 
(Oh-oh-oh) 
 

Zegen 
 

Opwekking 710 – Zegen mij op de weg 
die ik moet gaan (staande) 
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 nabij 
Van uw liefde delen waarin wij zelf tot 
bron van zegen zijn 
 
De volgende dienst worden gehouden op 
D.V. 3 juli 2022 om 09.30 uur 
Voorganger is ds. H.J. van Maanen 
 

De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 26 juni 2022 om 19.00 
uur. 
Voorganger is ds. Gerrit de Haan 
 


