
 

 

Jongerendienst 30 oktober 2022 
Oneliner: Under Pressure 
Voorganger: Ds. Martin van Dam  
Band: Zuiver  

 
Zingen voor de dienst: 
Opwekking 784 – Laat alles in dit huis zijn 
Wij zijn gekomen om u te aanbidden, 
Jezus. 
De woorden van ons hart gaan uit naar U. 
Wij proclameren U als Overwinnaar, 
houden vast aan de beloften van uw 
Woord. 
 

-Refrein- 
Alles wat adem heeft, juich voor onze 
Heer. 
Elke hand strekt zich uit naar de hemel, 
tot uw eer. 
U heeft de hoogste plaats en U hebt alle 
macht. 
Laat alles in dit huis zijn tot uw eer. 
 

Wij zijn gekomen om U te aanbidden, 
Jezus. 
De woorden van ons hart gaan uit naar U. 
Wij proclameren U als Overwinnaar, 
houden vast aan de beloften van uw 
Woord. 
 

-Refrein- 
 

-Bridge 2x- 
Halleluja, U bent Koning,  
Halleluja, Majesteit.  
Halleluja, dankzij U ben ik bevrijd.  
 

-Refrein 2x- 
 

Laat alles in dit huis zijn tot uw eer. 
 

Opwekking 595 – Licht van de wereld  
Licht van de wereld. 
U scheen in mijn duisternis; 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt dat ik U wil kennen, 
Heer. 
Bij U wil zijn, elk moment. 
 

-Refrein- 
Voor U wil ik mij buigen. 
U wil ik aanbidden. 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig. 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 

Hemelse Heer, U die hoog en verheven 
bent. 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind naar de wereld 
gekomen. 
Legde Uw heerlijkheid af. 
 

-Refrein- (2x) 
 

-Bridge- 
En nooit besef ik hoe U leed 
de pijn die al mijn zonden deed. (2x) 

-Refrein- (3x) 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: 
Michael W. Smith – Waymaker 
You are here, moving in our midst 
I worship You, I worship You 
You are here, working in this place 
I worship You, I worship You 
You are here, moving in our midst 
I worship You, I worship You 
You are here, working in this place 
I worship You, I worship You 
 

-Refrein- 
Waymaker, miracle worker 
Promise keeper, light in the darkness 
My God, that is who You are 
Waymaker, miracle worker 
Promise keeper, light in the darkness 
My God, that is who You are 
 

You are here, touching every heart 
I worship You, hold my hands, I worship 
You 
You are here, healing every heart 
I worship You, I worship You 
You are here, turning lives around 
I worship You, I worship You 
You are here, turning lives around 
I worship You, I worship You 
 

-Refrein- 
 

I said that is who You are (that is who You 
are) 
That is who You are (that is who You are) 
(2x) 
 

Waymaker, miracle worker (7x) 
 

-4x- 
Even when I don't see it, You're working 
Even when I can't feel it, You're working 
You never stop, You never stop working 
You never stop, You never stop working 
 

He never stops working 
Our God is at work with us here 
Our God is a healer, He's a comforter 
 

-Refrein 3x- 
 

Stil gebed, bemoediging en vredegroet 
 

Opwekking 760 – Wie vrees ik nog 
U hoort mij als ik bid, 
verdrijft mijn duisternis. 
Al vliegt de nacht mij aan, 
het daglicht breekt zich baan. 
Wie vrees ik nog? 
 

U trapt de vijand plat 
onder mijn voeten, God. 

Al valt de strijd mij zwaar, 
U bent mijn schild en zwaard. 
Wie vrees ik nog? 
 

-Refrein- 
Ik weet wie voor mij uit gaat 
en standhoudt achter mij: 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
 

De Heerser van de eeuwen, 
 

U bent een vriend van mij! 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
 

Mijn kracht is in uw naam, 
de naam die redden kan. 
O God, die mij bevrijdt, 
U overwint altijd! 
Wie vrees ik nog? 
Wie vrees ik nog? 
 

-Refrein- 
 

Geen wapen van de vijand houdt stand. 
U houdt de wereld in uw hand. 
Ik houd mij vast aan wat U belooft;  
U bent trouw, Heer.  
U bent trouw, Heer. -2x- 
U bent trouw, Heer. 
 

-Refrein 2x- 
 

God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
 

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

Geloofsbelijdenis zingend en staand 
Opwekking 554– 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:  
Prediker 4 : 7 – 12 NBV21 
7 Ik vestigde mijn aandacht op nog iets 
anders onder de zon, en ook dat is leegte. 
8 Iemand is helemaal alleen. Hij heeft zelfs 
geen zoon of broer, maar toch zwoegt hij 
almaar door en wordt zijn dorst naar 
rijkdom nooit gelest. Voor wie beult hij 
zich zo af en ontzegt hij zich de genoegens 
van het leven? Ook dat is enkel leegte en 
een trieste zaak. 9 Je kunt beter met zijn 
tweeën dan alleen zijn, want samen 
zwoegen loont. 10 Wanneer twee vrienden 
samen zijn en een van beiden valt, helpt 
de ander hem weer overeind, maar wie 
alleen is en ten val komt is 
beklagenswaardig, want hij heeft 
niemand die hem op de been helpt. 11 

Wanneer je bij elkaar slaapt, geef je 
warmte aan elkaar, maar hoe krijgt 
iemand die alleen slaapt het ooit warm? 12 

En iemand die alleen is kan zich niet 
verdedigen wanneer hij aangevallen 
wordt, maar met zijn tweeën houd je 
stand. Een koord dat uit drie strengen is 
gevlochten, is niet snel stuk te trekken. 
Marcus 14 : 66 – 72 NBV21 
66 Terwijl Petrus beneden op de 
binnenplaats was, kwam een van de 
dienstmeisjes van de hogepriester voorbij. 
67 Toen ze Petrus bij het vuur zag zitten, 
keek ze hem aan en zei: ‘Jij was ook bij die 
Jezus van Nazaret!’ 68 Maar hij ontkende 
dat en zei: ‘Ik weet niet waar je het over 
hebt, ik begrijp echt niet wat je bedoelt.’ 
Hij ging naar buiten, naar het voorportaal, 
en er kraaide een haan. 69 Toen het meisje 
hem daar weer zag, zei ze opnieuw, nu 
tegen de omstanders: ‘Hij is een van hen!’ 
70 Maar hij ontkende het weer. En algauw 
zeiden ook de omstanders tegen Petrus: 
‘Je bent wel degelijk een van hen, jij komt 
immers ook uit Galilea.’ 71 Maar hij begon 
te vloeken en zwoer: ‘Ik ken die man over 
wie jullie het hebben niet!’ 72 En meteen 
kraaide de haan voor de tweede keer. En 
Petrus herinnerde zich dat Jezus tegen 
hem gezegd had: ‘Nog voor de haan 
tweemaal gekraaid heeft, zul jij Mij 
driemaal verloochenen.’ En toen hem dat 
te binnen schoot, begon hij te huilen. 
 

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- 
 

Verkondiging (filmpje aan het begin) 
 

Eline Bakker – 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 
 

Dankgebed 
 

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

Slotlied: 
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. 
 

Zegen 
 
De volgende dienst worden gehouden op 
D.V. 2 november 2022 (Dankdag) om 
09.30 uur 
Voorganger is ds. G.H. Frederikze 
 

De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 27 november 2022 om 
19.00 uur. 
Voorganger is ds. Sjaak Pauw. 
 
 

 


