
 

 

Jongerendienst 22 januari 2023 
Oneliner: Science vs. faith   
Voorganger: Rob Kranen  
Band: Amaze 
Kosters: Rikes Wijkstra & Anne Kroes 
 

 
Zingen voor de dienst: 
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. 
 

Insalvation (Opwekking 815) – Vul dit 
huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
Want alles is door U 
en alles is tot U, 
openbaar aan ons Uw heerlijkheid. 
(2x) 
 

Heilig, heilig, heilig is de Heer. 
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem 
eer. 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: 

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- 
 

Stil gebed, bemoediging en vredegroet 
 

Opwekking 720 – God maakt vrij 
-Couplet- (2x)  
In de naam van de Vader, 
in de naam van de Zoon, 
in de naam van de Geest, voor Uw troon, 
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw 
naam. 
U geeft ons genade, U roepen wij aan.  
 

Hoor ons loflied Heer, onze dank 
weerklinkt 
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels 
mee. 
Heel de wereld ziet het: 
 

-Refrein- 
God maakt vrij, God maakt vrij 
in die hoop leven wij. 
 

-Couplet 1x- 
 

Hoor ons loflied Heer, onze dank 
weerklinkt 
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels 
mee. 
Heel de wereld ziet het: 
 

 
 

 
 
-Refrein-  
God maakt vrij, God maakt vrij 
in die hoop leven wij. 
Ons verdriet wordt een lied. 
God maakt vrij, God maakt vrij. 
 

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:  
Johannes 20: 19-29 (NBV21) 
19Op de avond van die eerste dag van de 
week waren de leerlingen bij elkaar; uit 
angst voor de Joden hadden ze de deuren 
op slot gedaan. Jezus kwam in hun 
midden staan en zei: 'Vrede zij met jullie!' 
20Na deze woorden toonde Hij hun zijn 
handen en zijn zij. De leerlingen waren blij 
omdat ze de Heer zagen. 21Nog eens zei 
Jezus: 'Vrede zij met jullie! Zoals de Vader 
Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie 
uit.' 22Na deze woorden blies Hij over hen 
heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest. 
23Als jullie iemands zonden vergeven, dan 
zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, 
dan zijn ze niet vergeven.' 
 

24Een van de twaalf, Tomas (dat is 
Didymus, 'tweeling'), was er niet bij toen 
Jezus kwam. 25Toen de andere leerlingen 
hem vertelden: 'Wij hebben de Heer 
gezien!' zei hij: 'Alleen als ik de wonden 
van de spijkers in zijn handen zie en met 
mijn vingers kan voelen, en als ik mijn 
hand in zijn zij kan leggen, zal ik het 
geloven.' 26Een week later waren de 



 

 

leerlingen weer bij elkaar en Tomas was 
er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot 
zaten, kwam Jezus in hun midden staan. 
'Vrede zij met jullie!' zei Hij, 27en daarna 
richtte Hij zich tot Tomas: 'Leg je vingers 
hier en kijk naar mijn handen, en leg je 
hand in mijn zij. Wees niet langer 
ongelovig, maar geloof.' 28Tomas 
antwoordde: 'Mijn Heer, mijn God!' 
29Jezus zei tegen hem: 'Omdat je Me 
gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die 
niet zien en toch geloven’ 
 

Kees Kraayenoord – Hoe groot zij Gij 
O, Heer mijn God, wanneer ik in 
verwondering 
De wereld zie die U hebt voortgebracht 
Het sterrenlicht, het rollen van donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht 
 

- Refrein 2x -  
Dan zingt mijn ziel 
tot U, o Heer mijn God: 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
 

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
Tot in de dood gegaan is als een Lam, 
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou 
dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam  
 

-Refrein 2x- 
 

Als Christus komt met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat 
zijn 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem 
buigen 
en zingt mijn ziel: O Heer, hoe groot zijt 
Gij! 
 

-Refrein 2x- 
 

Verkondiging  
 

Opwekking 574 – Groot is Hij 
2x 
Groot is Hij 
allerhoogste Heer 
onze vredevorst 
Wat een God is hij! 
 

2x 
Halleluja, Halleluja, 
Halleluja wat een God is Hij! 
 

2x 
Halleluja,aan hem zij de glorie 
rijkdom en macht 
wat een God is Hij 
 

Lied nogmaals herhalen 
 

Dankgebed 
 

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

 
 
 
 

Slotlied: 
Opwekking 847 – Onze schuilplaats is 
God 
Er is hoop die groter dan de dood is 
Er is leven sterker dan het sterven 
Er is licht dat niemand ooit kan doven 
Er is liefde die nooit teleur zal stellen 
 

Er is vrede ver voorbij de onrust 
Er is blijdschap dieper de tranen 
Er is sterkte zelfs in onze zwakte 
Er is trouw die ons nooit zal verlaten 
 

Onze hulp en onze verwachting 
is in U voor eeuwig 
 

-Refrein 1- 
Dus richten wij onze harten naar boven 
Vertrouwen wij op de God die wij loven 
Niemand die ons uit Uw handen kan 
roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is 
God 
 

Er is troost die sterker dan de pijn is 
Er is vreugde groter dan ons lijden 
Er is antwoord midden in de twijfel 
Overwinning dwars door al ons strijden 
 

Onze hulp en onze verwachting 
is in U voor eeuwig 
 

-Refrein 2- 
Dus richten wij onze harten naar boven 
Vertrouwen wij op de God die wij loven 
Niemand die ons uit Uw handen kan 
roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is 
God 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen 
En alle tranen voor altijd zal drogen 
is het Uw Geest die ons helpt te geloven: 
Een machtige rots, onze schuilplaats is 
God 
 

Onze hulp en onze verwachting is in U 
Onze hulp en onze verwachting is in U 
Onze hulp en onze verwachting is in U 
voor eeuwig 
 

-Refrein 2- 
 

Zegen 
 
De volgende dienst wordt gehouden op 
D.V. 29 januari 2023 om 10.00 uur 
Voorganger ds. F. Slothouber 
 

De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 26 februari 2023 om 
19.00 uur. 
Voorganger is ds. G.H. Labooy 
 
 
 
 
 
 


