
 

 

Jongerendienst 18 september 2022 
Oneliner: Aan tafel 
Voorganger: H.J. van Maanen, Henrich & Marleen Kragt  
Band: Go(ud)  

 
 

Zingen voor de dienst: 
Opwekking 797 – Breng ons samen 
U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 

-Refrein- 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 

U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 

-Refrein- 
 

Bridge: 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 

Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde. 
 

-Refrein- 
 

Opwekking 589 – Ik wil juichen voor U 
Ik wil juichen voor U mijn heer, 
met blijdschap in mijn hart. 
Ik wil jubelen voor U heer, 
mijn hart is vol ontzag. 
 

Ik erken: U Heer bent God, 
en ik behoor U toe. 
Mijn aanbidding is slechts voor U, 
wat ik ook denk of voel. 
 

-Refrein- 
 

En ik ga door de poorten met een loflied, 
want ik wil U ontmoeten deze dag. 
En ik zing U alle lof toe, 
‘k Hef mijn handen naar U op. 
Ik prijs Uw naam, 
God van de eeuwigheid. 
 

Want de Heer is goed, 
Zijn goedertierenheid 
is tot in eeuwigheid, Amen! 
Ja, de Heer is goed, 
Zijn liefde en Zijn trouw, 

zijn tot in eeuwigheid, Amen! 
 

-Refrein- 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: 
Opwekking 618 – Jezus hoop van de volken 
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop 
die God ons geeft. 
 

Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 
 

U overwon in elke nood, 
U brak de banden 
van de dood. 
 

-Refrein- 
U bent de hoop 
in ons bestaan. 
U bent de rots 
waarop wij staan. 
U bent het licht 
waardoor de wereld God kan zien. 
 

U won van de dood, 
droeg onze pijn. 
Nu mogen wij 
dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, 
levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof. 
 

Stil gebed, bemoediging en vredegroet 
 

Opwekking 717 – Stil mijn ziel wees stil 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is er bij 
in je beproevingen en zorgen. 
 

-Refrein- 
 

God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen. 
Vredevorst, vernieuw  
een vaste geest binnen in mij, 
die rust in U alleen. 
 

Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. 
 

-Refrein- 
 

Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 
 

-Refrein 2x-  
 

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

Geloofsbelijdenis 
Opwekking 580 – Ik ben zo dankbaar  
Jezus, hij kwam om ons leven te geven, 
Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. 
Hij gaf aan mij het eeuwige leven, 
Door te sterven aan het kruis. 
Ik zie nu Zijn tranen 
En zie nu Zijn wonden. 
Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij. 
Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van 
zonde. 
Prijs de Heer, nu ben ik vrij. 
 

-Refrein- 
Ik ben zo dankbaar Heer, 
Voor wat U heeft gedaan 
En heel mijn hart aanbidt 
Uw heilige naam 
En Heer ik houd van U, 
Want U hield eerst van mij. 
Uw liefde tilt mij op 
En maakt mij vrij. 
 

Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonde. 
Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood. 
Nu houdt de dood mij niet langer gebonden, 
ook al was mijn zonde groot. 
Want Hij is niet lang in het graf gebleven. 
De dood kon onmogelijk Gods liefde verslaan. 
Nu troont Hij als Koning en Heer van het leven. 
Heel de schepping roept Zijn naam. 
 

-Refrein 2x- 
 

Schriftlezing:  
Johannes 18: 15-27 en 21:1-19  
15Simon Petrus kwam met een andere leerling 
achter Jezus aan. Deze andere leerling kende 
de hogepriester en ging met Jezus het paleis 
van de hogepriester in, 16maar Petrus bleef 
buiten bij de poort staan. Daarop kwam de 
andere leerling, de kennis van de hogepriester, 
weer naar buiten; hij sprak met de portierster 
en nam Petrus mee naar binnen. 17Het meisje 
sprak Petrus aan: ‘Ben jij soms ook een leerling 
van die man?’ ‘Nee, ik niet,’ zei hij. 18De 
knechten en de gerechtsdienaars stonden zich 
te warmen bij een vuur dat ze hadden 
aangelegd omdat het koud was; ook Petrus 
ging zich erbij staan warmen. 
19De hogepriester ondervroeg Jezus over zijn 
leerlingen en over zijn leer. 20Jezus zei: ‘Ik heb 
in het openbaar tot de wereld gesproken. Ik 
heb steeds onderricht gegeven op plaatsen 
waar de Joden bij elkaar komen, in synagogen 
en in de tempel, en nooit heb Ik iets in het 
geheim gezegd. 21Waarom ondervraagt u Mij? 
Vraag het toch aan de mensen die Mij gehoord 
hebben, zij weten wat Ik gezegd heb.’ 22Toen 
Jezus dat zei, gaf een van de dienaren die erbij 
stonden Hem een klap in het gezicht: ‘Is dat 
een manier om de hogepriester te 



 

 

antwoorden?’ 23Jezus zei: ‘Als Ik iets verkeerds 
gezegd heb, zeg dan wat er verkeerd was, 
maar als het juist is wat Ik heb gezegd, 
waarom slaat u Me dan?’ 24Daarna stuurde 
Annas Hem geboeid naar Kajafas, de 
hogepriester. 
25Simon Petrus stond zich intussen nog steeds 
te warmen. ‘Ben jij soms ook een leerling van 
Hem?’ vroegen ze. ‘Nee,’ ontkende Petrus, ‘ik 
niet.’ 26Maar een van de knechten van de 
hogepriester, een familielid van de man van 
wie Petrus het oor had afgeslagen, zei: ‘Maar 
ik heb toch gezien dat je in die tuin bij Hem 
was?’ 27Weer ontkende Petrus, en meteen 
kraaide er een haan. 
 

1Hierna verscheen Jezus weer aan de 
leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat 
gebeurde als volgt. 2Bij het meer waren Simon 
Petrus en Tomas (dat is Didymus, ‘tweeling’), 
Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van 
Zebedeüs en nog twee andere leerlingen. 3 
Simon Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij gaan met 
je mee,’ zeiden de anderen. Ze stapten in de 
boot, maar de hele nacht vingen ze niets. 
4Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de 
oever. Maar de leerlingen wisten niet dat het 
Jezus was. 5Hij riep: ‘Hebben jullie iets te eten, 
jongens?’ ‘Nee,’ antwoordden ze. 6‘Gooi het 
net uit aan de rechterkant van het schip,’ riep 
Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net 
uit, en er zat zo veel vis in dat ze het niet 
omhoog konden trekken. 7 
De leerling van wie Jezus veel hield zei tegen 
Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra Simon Petrus 
dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan 
– want hij was nauwelijks gekleed – en sprong 
in het water. 8De andere leerlingen kwamen 
met de boot en sleepten het net vol vis achter 
zich aan. Ze waren niet ver van de oever, 
ongeveer tweehonderd el. 9Toen ze aan land 
kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en 
brood. 10Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis 
die jullie daarnet gevangen hebben.’ 11Simon 
Petrus ging weer aan boord en trok het net 
aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld 
honderddrieënvijftig, en toch scheurde het 
niet. 12Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ 
Geen van de leerlingen durfde Hem te vragen 
wie Hij was, ze begrepen dat het de Heer was. 
13Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en Hij 
gaf hun ook vis. 14Dit was al de derde keer dat 
Jezus aan de leerlingen verscheen nadat Hij uit 
de dood was opgestaan. 
15Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon 
Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je 
Mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus 
antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U 
houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 16Nog 
eens vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, 
heb je Me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, U 
weet dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn 
schapen,’ 17en voor de derde maal vroeg Hij 
hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van 
Me?’ Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de 
derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: 
‘Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U 
houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. 
18Werkelijk, Ik verzeker je, toen je jong was 
deed je zelf je gordel om en ging je waarheen 
je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een 
ander je handen grijpen, je je gordel omdoen 
en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ 19Met 

deze woorden duidde Hij aan hoe Petrus zou 
sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: ‘Volg 
Mij.’ 
 

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- 
 

Verkondiging  
 

Who You say I am – Hillsong Worship 
Who am I that the highest King 
Would welcome me 
I was lost but He brought me in 
Oh His love for me 
Oh His love for me 
 

-Refrein 1- 
Who the Son sets free 
Oh is free indeed 
I’m a child of God 
Yes I am 
 

Free at last 
He has ransomed me 
His grace runs deep 
While I was a slave to sin 
Jesus died for me 
Yes He died for me 
 

-Refrein 2- 
Who the Son sets free 
Oh is free indeed 
I’m a child of God 
Yes I am 
In my Father’s house 
There’s a place for me 
I’m a child of God 
Yes I am 
 

-Bridge 2x- 
I am chosen 
Not forsaken 
I am who You say I am 
You are for me 
Not against me 
I am who You say I am 
 

-Refrein- 
 

Dankgebed 
 

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

Afscheid jeugdwerkers – door Helmert-Jan 
 

Slotlied: 
Opwekking 392 – Mijn Jezus, ik houd van U 
Mijn Jezus, ik hou van U, 
Ik noem U mijn Vriend. 
Want U nam de straf op U 
Die ik had verdiend. 
De grote Verlosser, 
Mijn Redder bent U; 
'K Heb van U gehouden, 
Maar nooit zoveel als nu. 
 

Mijn Jezus, ik hou van U, 
Want U hield van mij. 
Toen U aan het kruis hing, 
Een wond in uw zij. 
Voor mij de genade, 
Een doornenkroon voor U; 
'K Heb van U gehouden, 
Maar nooit zoveel als nu. 
 

Ik zal van U houden 
In leven en dood. 
En ik wil U prijzen, 
Zelfs dan in mijn nood. 
Als ik kom te sterven, 
Dan roep ik tot U: 
'K Heb van U gehouden, 
Maar nooit zoveel als nu. 
 

Als ik in uw glorie, 
Uw eeuwigheid kom, 
Dan buig ik mij v¢¢r U, 
In uw heiligdom. 
Gekroond met uw heerlijkheid, 
Zal 'k zingen voor U: 
'K Heb van U gehouden, 
Maar nooit zoveel als nu, 
Maar nooit zoveel als nu. 
 

Zegen 
 

De volgende dienst worden gehouden op D.V. 
25 september 2022 om 09.30 uur 
Voorganger is ds. G. Oberink. 
 

De volgende jongerendienst wordt gehouden 
op D.V. 30 oktober 2022 om 19.00 uur. 
Voorganger is ds. Martin van Dam. 
 


