
 

 

Jongerendienst 26 juni 2022 
Oneliner: Money, Money, Money.   
Voorganger: Gerrit de Haan   
Band: Crossfade  
Kosters: Harry Dekker & Richard Kragt    
 
Zingen voor de dienst: 
Opwekking 541 – Alles is mogelijk 
Almachtig God die mij bevrijdt, 
mijn schuilplaats en mijn toevluchtsoord. 
Geen naam is zoals Jezus' naam, 
geen macht weerstaat uw kracht, Heer. 
Mijn voeten staan op deze rots; 
Daardoor ben ik onwankelbaar. 
Ik vestig al mijn hoop op U, 
mijn Heer en mijn Verlosser. 
 

-Refrein- 
Uw lof zal op mijn lippen zijn, 
Uw Woord staat in mijn hart gegrift 
en ik aanbid U met een nieuw lied; 
Ik zal U prijzen, Heer. 
U vult mijn leven met geluk, 
ja, ik verheug mij steeds in U. 
En ik aanbid U met een nieuw lied; 
Ik zal U prijzen, Heer. 
 

Mijn voeten staan op deze rots; 
Daardoor ben ik onwankelbaar. 
Ik vestig al mijn hoop op U, 
mijn Heer en mijn Verlosser. 
 

-Refrein- 
 

-Bridge- 
AI ben ik zwak, U maakt mij sterk. 
Lijk ik arm, door U ben ik rijk, 
Want in de kracht van Jezus' naam 
Is alles mogelijk! 
Alles is mogelijk 3x.  
 

-Refrein- 
 

Opwekking 544 – Meer dan rijkdom 
Meer dan rijkdom, meer dan macht. 
Meer dan schoonheid van sterren in de 
nacht, 
Meer dan wijsheid die deze wereld kent. 
Is het waard te weten wie U bent. 
 

Meer dan zilver, meer dan goud, 
Meer dan schatten door iemand ooit 
aanschouwd, 
Meer dan dat, zo eindeloos veel meer, 
Was de prijs die U betaalde Heer. 
 

-Refrein- 
In een graf verborgen door een steen, 
Toen U zich gaf, verworpen en alleen, 
Als een roos geplukt en weggegooid 
Nam U de straf, en dacht aan mij, meer 
dan ooit. 
 

Welkom en mededelingen 
 

 
 
 

 
Intochtslied: 
Sela – Verborgen rijkdom 
Het lag begraven in de diepte, 
Verborgen rijkdom in de grond. 
Een schat van ongekende waarde, 
Voor degene die hem vond. 
 
Hij lag begraven in de diepte, 
Als mensenzoon en Zoon van God. 
Hij wees de weg naar ware rijkdom, 
Die in Hem gevonden wordt. 
 

-Refrein- 
Wat verborgen was, is bekend gemaakt, 
Gods geheimenis is ons leven waard. 
Wie naar Jezus zoekt en gevonden wordt, 
Vindt vreugde in de schatten van de 
hemel, 
Bij onze God. 
 

Het lijkt onzichtbaar en verborgen, 
Maar ligt nu binnen ons bereik. 
Wie durft er alles op te geven 
Voor het hemels Koninkrijk? 
 

-Refrein 2x- 
 

Stil gebed, bemoediging en vredegroet 
 

Opwekking 849 – Goedheid van God 
Ik hou van U, uw genade blijft me dragen. 
Dag aan dag, in de palm van uw hand. 
Van de morgen tot de avond, als ik weer 
slapen ga, 
zing ik steeds, van de goedheid van God. 
 

-Refrein- 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer. 
Zing ik steeds, van de goedheid van God. 
 

Uw zachte stem, leidde mij door al mijn 
dalen. 
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht. 
Heer, ik ken U als een Vader, 
Ik ken U als een Vriend. 
Ik leef met U, in de goedheid van God. 
 

-Refrein-  
 

-Bridge 2x- 
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en 
nacht bij mij 
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en 
nacht bij mij 
Heel mijn hart en ziel, leg ik voor U neer 
Ik geef U alles, Heer 
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en 
nacht bij mij 
 

 

 
-Refrein 2x- 

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer 
Zing ik steeds, van de goedheid van God 
 

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

Geloofsbelijdenis 
Opwekking 544 – Mijn verlosser leeft 
Ik weet hij heeft mij gered, 
mij in de vrijheid gezet. 
Ik geloof 
Ik geloof. 
 

Hij droeg mijn pijn en mij schuld, 
heeft mij met liefde gevuld. 
Ik geloof  
Ik geloof. 
 

`K hef een banier op, 
Mijn Heer stond op uit het graf! 
 

Refrein: 
Mijn verlosser leeft (7x) 
 

U draagt mijn pijn en mijn lasten 
en richt mij op. 
Om dansend op de berg te zien  
dat U weer komen zal. 
 

-Refrein- 
 

Schriftlezing 
Mattheüs 19: 16-22 (NBV’21) 
16Nu kwam er iemand naar Jezus toe met 
de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet 
ik doen om het eeuwige leven te 
verwerven?’ 17Hij antwoordde: ‘Waarom 
vraagt u Me naar het goede? Er is maar 
één die goed is. Als u het leven wilt 
binnengaan, houd u dan aan Zijn 
geboden.’ 18‘Welke?’ vroeg hij. ‘Deze’, 
antwoordde Jezus, ‘pleeg geen moord, 
pleeg geen overspel, steel niet, leg geen 
valse getuigenis af, 19toon eerbied voor 
uw vader en moeder, en ook: heb uw 
naaste lief als uzelf.’ 20De jongeman zei: 
‘Daar houd ik me aan. Wat kan ik nog 
meer doen?’ 21Jezus antwoordde hem: 
‘Als u volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, 
verkoop alles wat u bezit en geef de 
opbrengst aan de armen; dan zult u een 
schat in de hemel bezitten. Kom daarna 
terug en volg Mij.’ 22Na dit antwoord ging 
de jongeman terneergeslagen weg; hij 
had namelijk veel bezittingen. 
 

 
 



 

 

Hillsong Worship – From whom all 
blessing flow 
What gift of love could I offer to a King? 
What weight or worth could be held 
within my offering? 
When He alone is worthy 
A glory song is inscribed upon my heart 
This treasure held in an alabaster jar I 
break 
To bring Him all the glory 
 

Praise God from whom all blessings flow 
Praise Him all creatures here below 
 

What sacrifice could be equal to His own? 
The cross of Christ has declared that there 
is naught I owe 
Yet I know I owe Him all 
 

Praise God from whom all blessings flow 
Praise Him all creatures here below 
Praise God from whom all blessings flow 
 

Our Father God the infinite 
The matchless King, magnificent 
The living Christ, the servant Son 
The prophesied, the saving One 
The Holy Ghost gift from above 
The faithful Friend, the seal of love 
This life this heart this song to Him 
My all in all, my everything 
 

2x 
Praise God from whom all blessings flow 
Praise Him all creatures here below 
Praise Him above ye heavenly hosts 
Praise Father, Son and Holy Ghost 
 

Verkondiging  
 

Trinity – Ik wens jou 
Ik wens jou een dak boven je hoofd.  
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol 
met brood. 
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht. 
Dat de liefde van je leven op je wacht.  
 

Ik wens jou genoeg om door te gaan  
dat je rijkdom vindt door ook van weinig 
te bestaan, 
Ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd  
met kinderen om je heen, tot aan het 
eind.  
 

-Refrein- 
Een muur voor de wind  
en een vuur voor de kou. 
Een jas voor de regen  
en een vriend dichtbij jou  
 

‘K wens jou vrede toe om wie je bent. 
Dat je lacht en huilt met alle mensen die je 
kent.  
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft  
in elk van de seizoenen dat je leeft. 
 

-Refrein-  
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor 
jou een schuilplaats. 
In de nacht maak ik een vuur want dan 
word jij niet bang.  

In het donker loop ik naast je als een 
trouwe engel. 
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven 
lang. 
 

Dankgebed 
 

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

Slotlied: 
Opwekking 733 – Tienduizend redenen 
De zon komt op,  
maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 

-Refrein- 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven 
zingen; 
tienduizend redenen tot 
dankbaarheid. 
 

-Refrein- 
 

En op die dag, als mijn kracht 
vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven 
zingen; 
tienduizend jaar en tot in 
eeuwigheid. 
 

-Refrein- (2x) 
 

Verheerlijk Zijn heilige naam. 
Verheerlijk Zijn heilige naam. 
Verheerlijk Zijn heilige naam. 
 

Zegen 
 
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. 28 augustus 2022 om 
19.00 uur. 
Voorganger is ds. J.C. Oosterwijk 
 


