
 

 

Jongerendienst 28 augustus 2022 
Oneliner:  This is how I feel 
Voorganger: Ds. J.C. Oosterwijk   
Band: Grow  

 
 

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 642 – De rivier 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 

Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag 
’t Is een stroom van uw genade, 
waar ’k U steeds ontmoeten mag. 
 

Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor u neer. 
Leid mij steeds weer naar het water, 
‘k wil U daar ontmoeten, Heer. 
 

Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: “ontmoet mij hier” 
 

-Refrein- 
 

Leid mij steeds weer naar het water; 
‘k wil U daar ontmoeten, Heer 
 

 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: 
Opwekking 855 – U geeft rust 
De aarde kent uw grote kracht.  
Uw stem heeft haar tot stand gebracht.  
En ook de zee, zo woest en diep wordt stil 
voor U, die alles schiep.  
 

-Refrein- 
Door alles heen, door alles heen, Heer, 
kijk ik naar U.  
Door alles heen, door alles heen: U geeft 
rust.  
Door alles heen, door alles heen, Heer, 
kijk ik naar U.  
En U geeft rust in mij.  
 

Geef mij geloof dat niet bezwijkt,  
ook als de twijfel groter lijkt.  
De berg, zo groot en hoog voor mij  
verdwijnt in zee, de weg is vrij.  
 

-Refrein - 
Door alles heen, door alles heen, Heer, 
kijk ik naar U.  
Door alles heen, door alles heen: U geeft 
rust.  
Door alles heen, door alles heen, Heer, 
kijk ik naar U.  
En U geeft rust in mij.  
 

-Bridge 3x- 
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem,  
de storm herkent nog steeds zijn naam.  
 

U geeft rust in mijn ziel.  
 

-Refrein- 
 

Stil gebed, bemoediging en vredegroet 
 

Opwekking 858 – De strijd behoort U toe 
Als ik alleen maar de strijd zie, 
ziet U overwinning 
Als ik alleen maar een berg zie, 
ziet U die berg verzet 
En als ik door een diep dal ga, 
troost U mij met liefde 
Want ik heb niets meer te vrezen, 
ik ben veilig Heer, met U 
 

-Refrein- 
Wanneer ik strijd dan strijd ik geknield, 
met mijn handen omhoog 
O God, de strijd behoort U toe 
Elke angst leg ik voor U neer 
Ik zing heel de nacht 
O God, de strijd behoort U toe 
 

Als U voor mij uit gaat, 
wie houdt mij dan tegen? 
 
 

Want Jezus er is niets onmogelijk voor U 
Als ik alleen maar de as zie, 
ziet U de schoonheid 
Als ik alleen maar het kruis zie, 
ziet U het lege graf 
 

-Refrein- 
 

-Bridge 3x- 
Machtige Redder, 
U leidt ons verder 
Ja, niets of niemand is gelijk aan onze God 
U straalt in het donker 
U heeft overwonnen, 
want niets of niemand is gelijk aan onze 
God 
 

-Refrein-  
 

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

Geloofsbelijdenis 
Opwekking 640 – Ik hef mijn ogen naar U 
op, Heer 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U Heer, 
Die mij bij zal staan. 
 

Mijn hulp is van U Heer, 
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
U bent mijn Beschermer 
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren, 
door zon of door maan. 
U bent mijn schaduw  
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven,  
mijn komen en gaan. 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U Heer. 
 

Schriftlezing:  
1 Koningen 19: 1-9  (Bijbel in Gewone 
Taal) 
1Achab vertelde aan zijn vrouw Izebel wat 
Elia allemaal gedaan had. Hij vertelde 
haar ook dat Elia alle profeten van Baäl 
had laten doden. 2Toen stuurde Izebel 
een boodschapper naar Elia toe. De 
boodschapper moest namens haar 
zeggen: ‘Morgen om deze tijd zult u net 
zo dood zijn als die profeten! Als dat niet 
zo is, mogen de goden mij, koningin 
Izebel, straffen.’ 3Toen Elia dat hoorde, 
werd hij bang. Hij vluchtte weg om zijn 
leven te redden. In Berseba, helemaal in 
het zuiden van Juda, liet hij zijn knecht 
achter. 4Zelf ging hij de woestijn in. 



 

 

 

Elia wil sterven 
Nadat Elia een hele dag gelopen had, ging 
hij onder een struik zitten. Daar vroeg hij 
aan God of hij mocht sterven. Hij zei: 
‘Heer, het is genoeg geweest, laat mij 
maar doodgaan. Ik ben het niet waard om 
nog langer te leven.’ 5Elia ging liggen en 
viel onder de struik in slaap. Maar toen 
kwam er een engel. Die raakte Elia aan en 
zei: ‘Sta op, en eet wat.’ 6Toen Elia 
opkeek, zag hij naast zich een vers brood 
en een kruik met water. Hij at van het 
brood en dronk van het water. Daarna 
ging hij weer liggen. 7Maar de engel van 
de Heer kwam terug. Hij raakte hem 
opnieuw aan, en zei: ‘Sta op, en eet wat. 
Anders heb je niet genoeg kracht om 
verder te lopen.’ 
 

Elia gaat naar de berg Horeb 
8Toen stond Elia op. Hij at en hij dronk. 
Dat gaf hem genoeg kracht om in veertig 
dagen en veertig nachten naar de berg 
Horeb te lopen, de berg van God. 9Daar 
ging hij in een grot liggen slapen. 
De volgende ochtend begon de Heer 
tegen hem te spreken. Hij zei: ‘Waarom 
ben je hier, Elia?’ 
10Elia antwoordde: ‘Heer, machtige God, 
ik heb met al mijn kracht voor u 
gevochten. Maar de Israëlieten blijven 
ontrouw aan u. Ze hebben uw altaren 
verwoest en uw profeten gedood. Ik ben 
de enige die nog overgebleven is. En nu 
willen ze ook mij doden!’ 
 

Opwekking 770 – Ik zal er zijn 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar 
geheim 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn' 
 

Een boog in de wolken als teken van 
trouw 
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou 
In tijden van vreugde, maar ook van 
verdriet 
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet 
 

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn 
bestaan 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 
 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet 
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs 
mijn naam 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan 
 

O Naam aller namen, aan U alle eer 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn 
Heer 
Geen dood en geen leven, geen moeite of 
pijn 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn 

 

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn 
bestaan 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 
 

Verkondiging  
 

Opwekking 794 – 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 
 

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

Slotlied: 
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- 
 

Zegen 
 
De volgende dienst worden gehouden op 
D.V. 4 september 2022 om 09.30 uur 
Voorganger is ds. H.J. van Maanen 
 

De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 18 september 2022 om 
19.00 uur. 
Voorganger is ds. H.J. van Maanen, 
Henrich & Marleen Kragt 
 


