
 

 

Jongerendienst 27 november 2022 
Oneliner: In het water van de doop 
Voorganger: Ds. Sjaak Pauw  
Band: G-ware  

 
 

Zingen voor de dienst: 
Opwekking 802 – Hier is mijn hart, Heer 
-Refrein 2x- 
Hier is mijn hart, Heer. 
Hier is mijn hart, Heer. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
 

Ik ben van U.  
Ik ben aanvaard. 
Ik ben geliefd en puur gemaakt. 
Ik leef opnieuw.  
Ik adem in. 
Ik vind herstel, een nieuw begin. 
 

-Refrein- 
 

Ik ben van U.  
Ik ben aanvaard. 
Ik ben geliefd en puur gemaakt. 
Ik leef opnieuw.  
Ik adem in. 
Ik vind herstel, een nieuw begin. 
 

U bent sterk. U behoudt. 
U vergeeft. U bent trouw. 
U bent licht. Schijn in mij. 
U die leeft, leef in mij. 
 

Hier is mijn leven. 
Hier is mijn leven. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. (2x) 
 

U bent meer dan genoeg. 
U bent hier. U bent goed. 
U bent hoop. U die redt, 
U bent al wat ik heb. 
 

-Refrein- 
 

Hier is mijn leven. 
Hier is mijn leven. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
 

Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
 

Opwekking 825 – Reckless Love  
Before I spoke a word 
You were singing over me 
You have been so so good to me 
Before i took a breath 
You breathed Your life in me 
You have been so so kind to me 
 

-Refrein- 
Oh, the overwhelming 
Never-ending reckless love of God 
Oh, it chases me down fight's 'til I'm 
found 
Leaves the ninety-nine 

I couldn't earn it, I don't deserve it 
Still, You give yourself away 
Oh, the overwhelming, never-ending 
Reckless love of God 
 

When I was your foe 
Still Your love fought for me 
You have been so so good to me 
When I felt no worth, You paid it all for 
me 
You have been so so kind to me 
 

-Refrein- 
 

There's no shadow You won't light up 
Mountain You won't climb up 
Coming after me 
There's no wall You won't kick down 
Lie You won't tear down 
Coming after me (4x) 
 

Oh, the overwhelming 
Never-ending reckless love of God 
Oh, it chases me down fight's 'til I'm 
found 
Leaves the ninety-nine 
 

-Refrein- 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: 
Opwekking 599 – Kom tot de Vader 
Nog voor dat je bestond, 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment, 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 
 

En wat je nu ook doet, 
Zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij Zijn eigen Zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 

-Refrein- 
Kom tot de Vader, 
kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
 

En wat je nu ook doet, 
Zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 

Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 

-Refrein- (2x) 
 

De liefde die hij geeft, 
De woorden die hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. (2x) 
 

Stil gebed, bemoediging en vredegroet 
 

Opwekking 785 – Fundament 
Ik bouw op Jezus, anders niet;  
het is zijn bloed dat redding biedt.  
Wie op Hem hoopt, wordt niet 
beschaamd;  
ik steun alleen op Jezus’ Naam.  
 

-Refrein- 
Heer, U bent ons fundament. 
Zwak wordt sterk, door al uw werk. 
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer! 
 

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, 
toont Hij zijn liefde die mij draagt. 
Al woeden stormen om mij heen, 
mijn anker rust in Hem alleen. 
Mijn anker rust in Hem alleen! 
 

-Refrein- 
 

Wanneer Hij komt met luid geschal, 
weet ik dat Hij mij kennen zal. 
Bekleed met zijn gerechtigheid 
ben ik van Hem in eeuwigheid! 

 

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

Geloofsbelijdenis zingend en staand 
Sela – Laat ons samen één zijn 
Heer, U bent één: El Elohim, 
Als God de Vader, Zoon en Geest. 
U laat volmaakte eenheid zien, 
Die er altijd is geweest. 
 

Drieënig God, U maakt ons één, 
U brengt ons samen, U alleen, 
 

Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw 
kerk 
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons 
werkt; 
 

Niemand is minder, niemand meer; 
Wij zijn gegeven aan elkaar 
Door Jezus Christus onze Heer, 
Die ons lief heeft en aanvaardt. 
 

Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw 
kerk 
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons 
werkt; 2x 
 



 

 

Schriftlezing:  
Romeinen 6:1-14 (BGT) 
De zonde beheerst ons leven niet meer 
1Wat is nu de conclusie? Moeten we 
verkeerde dingen blijven doen, zodat God 
steeds kan laten zien hoe goed hij voor 
ons is? 2Nee, natuurlijk niet! De zonde 
heeft geen macht meer over ons. Dan 
moeten wij dus ook niet doorgaan met 
het doen van verkeerde dingen! 3-4Jullie 
weten wat de doop betekent. De doop 
laat zien dat we bij Jezus Christus horen. 
Door onze doop zijn we eigenlijk samen 
met hem gestorven en begraven. En door 
onze doop leven wij nu als nieuwe 
mensen. Want Christus leeft! Onze 
machtige Vader heeft hem laten opstaan 
uit de dood. 5Dus eigenlijk zijn we 
gestorven, net als Christus. Maar dan 
zullen we ook opstaan en eeuwig leven, 
net als Christus. 6Dit is zeker: ons oude ik 
is samen met Christus aan het kruis 
gestorven. Alleen zo kon er een eind 
komen aan ons zondige bestaan. Nu 
wordt ons leven niet meer beheerst door 
de zonde. 7Want als je gestorven bent, 
heeft de zonde geen macht meer over je. 
Dan ben je vrij. 
 

Gods goedheid bepaalt ons leven 
8Wij zijn gestorven met Christus. En 
daarom geloven we dat we ook eeuwig 
zullen leven met Christus. 9Dit is zeker: 
Christus is opgestaan uit de dood, en hij 
zal nooit meer sterven. Want de dood 
heeft geen macht meer over hem. 10Door 
zijn dood heeft Christus voor altijd een 
eind gemaakt aan de macht van de zonde. 
Nu leeft hij tot eer van God. 11Zo is het 
ook met ons. Ons oude ik is gestorven, 
dus de zonde heeft geen macht meer over 
ons. Wij leven tot eer van God, want we 
horen bij Jezus Christus. 12We leven nog 
als sterfelijke mensen met verkeerde 
verlangens. Maar daar mogen we niet aan 
toegeven! Want dan zou de zonde 
opnieuw macht over ons krijgen. 13Wij 
zijn vanuit de dood naar het leven gegaan. 
Doe daarom geen verkeerde dingen meer. 
Want daarmee leef je in dienst van de 
zonde. Maar doe het goede, want alleen 
dan leef je in dienst van God. 14De zonde 
zal geen macht meer over ons hebben. 
Want ons leven wordt niet bepaald door 
de Joodse wet, maar door Gods goedheid. 
 

Opwekking 488 – De kracht van Uw 
liefde 
Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan 
uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken, voor de kracht van 
Uw liefde. 
 

-Refrein- 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen! 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een 
arend. 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door 
Uw Geest, En de kracht van Uw liefde. 
 

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw 
schoonheid zien 
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer 
leer mij Uw wil,  
zodat ik U steeds dienen kan.  
En elke dag mag leven 
Door de kracht van Uw liefde 
 

-Refrein 2x- 
 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door 
Uw Geest, En de kracht van Uw liefde. 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door 
Uw Geest, En de kracht van Uw liefde. 
 

Verkondiging  
 

Sela - Doop 
In het water van de doop 
zien wij hoe God zelf belooft, 
dat Zijn naam voorgoed aan ons 
verbonden is. 
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd 
is. 
 

Eén met Christus in Zijn dood, 
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
Eén met Christus, ingelijfd, 
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
 

-Refrein- 
Met de Heer begraven en weer 
opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te 
gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 

In Zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te 
zijn. 
Mensen overal vandaan, 
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te 
zijn. 
 

-Refrein- 
 

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
 

-Refrein- 
 

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge 
Geest! 

Prijs de Heer met al wat leeft en adem 
heeft! 
Wat een liefde, wat een hoop! 
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is. 
 

Dankgebed 
 

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

Slotlied: 
Hillsong United - Oceans 
waters 
The great unknown where feet may fail 
And there I find You in the mystery 
In oceans deep 
My faith will stand 
 

And I will call upon Your name 
And keep my eyes above the waves 
When oceans rise 
My soul will rest in Your embrace 
For I am Yours and You are mine 
 

Your grace abounds in deepest waters 
Your sovereign hand 
Will be my guide 
Where feet may fail and fear surrounds 
me 
You've never failed and You won't start 
now 
 

So I will call upon Your name 
And keep my eyes above the waves 
When oceans rise 
My soul will rest in Your embrace 
For I am Yours and You are mine 
 

Spirit lead me where my trust is without 
borders 
Let me walk upon the waters 
Wherever You would call me 
Take me deeper than my feet could ever 
wander 
And my faith will be made stronger 
In the presence of my Savior (6x) 
 

Yeah 
 

Oh Jesus yeah, my God 
 

I will call upon Your Name 
Keep my eyes above the waves 
My soul will rest in Your embrace 
I am Yours and You are mine 
 

Zegen 
 
De volgende dienst worden gehouden op 
D.V. 4 december 2022 om 10.00 uur 
Voorganger is ds. G.H. Labooy 
 

De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 18 december 2022 om 
19.00 uur. 
Voorganger is ds. G.H. Labooy 
 
 


