
 

 

Jongerendienst 26 maart 2023 
Oneliner: Heilige Herrie 
Voorganger: Bart van ‘t Ende  
Band: Crossfade 
Kosters: Rikes Wijkstra & Anne Kroes 
 

 
Zingen voor de dienst: 
Tim Hughes – Happy Day 
The greatest day in history 
Death is beaten, You have rescued me 
Sing it out, Jesus is alive 
 

The empty cross, the empty grave 
Life eternal, You have won the day 
Shout it out, Jesus is alive 
He's alive 
 

-Refrein- 
Oh, happy day, happy day 
You washed my sin away 
Oh, happy day, happy day 
I'll never be the same 
Forever I am changed 
 

When I stand in that place 
Free at last, meeting face to face 
I am yours, Jesus, You are mine 
 

Endless joy, perfect peace 
Earthly pain finally will cease 
Celebrate, Jesus is alive 
He's alive 
 

-Refrein 2x- 
 

Oh, what a glorious day 
What a glorious way 
That You have saved me 
And oh, what a glorious day 
What a glorious name 
 

-Refrein- 
 

Martin Garrix, Bebe Rexha - In the 
name of love 
If I told you this was only gonna hurt 
If I warned you that the fire's gonna burn 
Would you walk in? Would you let me do 
it first? 
Do it all in the name of love 
 

Would you let me lead you, even when 
you're blind? 
In the darkness, in the middle of the night 
In the silence, when there's no one by 
your side 
Would you call in the name of love? 
 

-Refrein- 
In the name of love, name of love 
In the name of love, name of love 
In the name of 
 

If I told you we could bathe in all the lights 
Would you rise up, come and meet me in 
the sky? 
Would you trust me when you're jumping 
from the heights? 

 
Would you fall in the name of love? 
 

When there's madness, when there's 
poison in your head 
When the sadness leaves you broken in 
your bed 
I will hold you in the depths of your 
despair 
And it's all in the name of love 
 
-Refrein-  
In the name of love, name of love 
In the name of love, name of love 
In the name of 
In the name, name 
In the name, name 
 

I wanna testify 
Scream in the holy light 
You bring me back to life 
And it's all in the name of love 
 

I wanna testify 
Scream in the holy light 
You bring me back to life 
And it's all in the name of love 
 

-Refrein- 
In the name of love, name of love 
In the name of love, name of love 
In the name of 
In the name of 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: 

Opwekking 824 – Morgen dans je 
weer  
Prijs Hem, in je dag vol zorgen 
in je angst voor morgen: zing 
zing dan je lied en prijs Hem 
als de storm tekeergaat 
als je nergens licht meer ziet, 
want God vergeet jou niet. 
 

-Refrein- 
Hij heelt je hart. Je huilt niet meer. 
Hij maakt je heel en morgen dans je weer. 
(2x) 
 

Prijs hem, laat de hele wereld weten 
dat God ons niet is vergeten. 
We zingen samen: 
Prijs Hem, want zijn liefde redt ons. 
Prijs Hem, want zijn woord bevrijdt ons. 
Prijs Hem. We zingen samen: 
Prijs Hem. Onze God is machtig. 
Prijs Hem. Wat Hij maakt, is prachtig. 
Prijs Hem. Hij houdt alles overeind. 
Zijn liefde kent geen eind. 
Zijn liefde kent geen eind. 
 

 
-Refrein- 
Hij heelt je hart. Je huilt niet meer. 
Hij maakt je heel en morgen dans je weer. 
Er komt geen einde aan zijn koninkrijk, 
want Hij komt terug en Hij zal koning zijn 
En Hij zal koning zijn! 
En Hij zal koning zijn! 
Hij zal koning zijn! 
 

Wij zingen samen: 
Prijs Hem. Onze God is machtig. 
Prijs Hem. Wat Hij maakt, is prachtig. 
Prijs Hem. Hij houdt alles overeind. 
Zijn liefde kent geen eind. 
Zijn liefde kent geen eind. 
 

Stil gebed, bemoediging en vredegroet 
 

Swedish House Maffia - Don’t You Worry 
Child  
There was a time 
I used to look into my father's eyes 
In a happy home 
I was a king, I had a golden throne 
Those days are gone 
Now they're memories on the wall 
I hear the songs from the places where I 
was born 
 

Up on a hill across the blue lake 
That's where I had my first heartbreak 
I still remember how it all changed 
My father said 
 

-Refrein- 
Don't you worry, don't you worry, child 
See heaven's got a plan for you 
Don't you worry, don't you worry now 
Yeah 
 

There was a time 
I met a girl of a different kind 
We ruled the world 
I thought I'd never lose her out of sight 
We were so young 
I think of her now and then 
I still hear the songs reminding me of a 
friend 
 

Up on a hill across the blue lake 
That's where I had my first heartbreak 
I still remember how it all changed 
My father said 
 

-Refrein- 
 

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

Geloofsbelijdenis zingend en staand 
Opwekking 553 – Laat het feest zijn in de 
huizen 



 

 

Laat het feest zijn in de huizen, 
mensen dansen op de straat. 
Als het onrecht buigt voor Jezus 
en het volk weer bidden gaat. 
 

-Refrein- 
In de bergen, door de dalen. 
Hoor ons loflied, overal. 
In de hemel en op aarde 
als uw glorie komen zal. 
 

Laat Uw licht zien in het duister 
als wij buigen voor het kruis. 
Laat Uw heerlijkheid verschijnen 
in de wereld, in ons huis. 
 

-Refrein- 
 

Halleluja, Halleluja (8x) 
 

-Refrein- (3x) 
 

Schriftlezing: 1 Samuel 16:14-23 
David verdrijft de kwade geest van Saul 
14 De geest van de HEER had Saul verlaten; 
in plaats daarvan stuurde de HEER hem 
een kwade geest, die hem kwelde. 15 Zijn 
hovelingen zeiden tegen hem: ‘Het is 
duidelijk dat u door een kwade geest 
wordt gekweld. 16 U hebt maar te bevelen, 
heer, en uw dienaren staan klaar om 
iemand voor u te zoeken die lier kan 
spelen. Hij kan dan muziek voor u maken 
wanneer u door de kwade geest van God 
wordt bezocht; dat zal u 
goeddoen.’ 17 ‘Doe dat,’ zei Saul. ‘Zoek 
iemand voor me uit die goed kan spelen en 
laat hem bij me komen.’ 18 ‘Ik weet iemand 
die goed kan spelen,’ zei een van de 
hovelingen. ‘Hij is een zoon van Isaï uit 
Betlehem. Hij behoort tot een 
vooraanstaande familie en is een goed 
krijgsman, en hij is welbespraakt en 
goedgebouwd. Bovendien staat 
de HEER hem bij.’ 19Saul stuurde boden 
naar Isaï met het verzoek: ‘Stuur me uw 
zoon David, die uw schapen en geiten 
hoedt’. 20 Isaï gaf zijn zoon David voor Saul 
een ezel beladen met brood mee, en ook 
een zak wijn en een geitenbokje. 21Zo 
kwam David bij Saul in dienst. Saul raakte 
zeer op hem gesteld en benoemde hem tot 
zijn wapendrager. 22 Aan Isaï liet hij 
vragen: ‘Ik ben zeer tevreden over uw 
zoon. Mag hij voorgoed bij mij in dienst 
komen?’ 23 En steeds wanneer de geest 
van God Saul overmande, nam David zijn 
lier en tokkelde op de snaren. Dat luchtte 
Saul op en het deed hem goed: de kwade 
geest liet hem dan voor even met rust. 
 

Coldplay – Fix you  
When you try your best, but you don't 
succeed 
When you get what you want, but not 
what you need 
When you feel so tired, but you can't 

sleep 
Stuck in reverse 
 

And the tears come streaming down your 
face 
When you lose something you can't 
replace 
When you love someone, but it goes to 
waste 
Could it be worse? 
 

-Refrein- 
Lights will guide you home 
And ignite your bones 
And I will try to fix you 
 

And high up above, or down below 
When you're too in love to let it go 
But if you never try, you'll never know 
Just what you're worth 
 

-Refrein- 
 

Tears stream down your face 
When you lose something you cannot 
replace 
Tears stream down your face, and I 
 

Tears stream down your face 
I promise you I will learn from my 
mistakes 
Tears stream down your face, and I 
 

-Refrein- 
 

Verkondiging  
 

Bon Jovi – Livin’ on a prayer 
Tommy used to work on the docks, 
union’s been on strike 
He’s down on his luck, it’s tough, so tough 
Gina works the diner all day working for 
her man 
She brings home her pay, for love, for 
love 
 

She says, we’ve got to hold on to what 
we’ve got 
It doesn’t make a difference if we make it 
or not 
We’ve got each other and that’s a lot for 
love 
We’ll give it a shot 
 

-Refrein- 
Woah, we’re half way there 
Woah, livin’ on a prayer 
Take my hand, and we’ll make it I swear 
Woah, livin’ on a prayer 
 

Tommy’s got his six-string in hock 
Now he’s holding in what he used to 
make it talk 
So tough, it’s though 
Gina dreams of running away 
When she cries in the night, Tommy 
whispers 
Baby, it’s okay, someday 
 

We’ve got to hold on to what we’ve got 
It doesn’t make a difference if we make it 
or not 

We’ve got each other and that’s a lot for 
love 
We’ll give it a shot 
 

-Refrein- 
 

Oh, we’ve got to hold on, ready or not 
You live for the fight when it’s all that 
you’ve got 
 

-Refrein-  
 

Dankgebed 
 

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

Slotlied: 

Opwekking 820 – Feest van genade 
Alzo lief had God de wereld 
dat Hij zijn zoon gaf  
en wie in Hem gelooft gaat niet verloren,  
ontvangt het leven dat nooit meer 
ophoudt. 
Hij gaf zijn zoon aan ons 
uit liefde om ons te redden, te redden van 
onszelf. 
Dus kijk de deur staat voor ons open 
God roept ons binnen. 
 

-Refrein- 
Het is een feest van genade 
Het is een feest 
God roept ons naar huis. 
Het is een feest van de Vader 
Dus kom naar huis 
kom naar huis 
kom naar huis. 
 

Alzo lief had God de wereld 
dat Hij zijn zoon gaf  
en wie in Hem gelooft gaat niet verloren,  
ontvangt het leven dat nooit meer 
ophoudt. 
Hij gaf zijn zoon aan ons 
uit liefde om ons te redden, te redden van 
onszelf. 
Dus kijk de deur staat voor ons open 
God roept ons binnen. 
 

-Refrein- 
 

Stop met wat je doet 
God de Vader roept 
Hij ziet naar je uit  
Dus kom naar huis, kom naar huis, 
Kom naar huis. 
Ik kom naar huis, Ik kom naar huis, Ik kom 
naar huis! 
 

Zegen 
 

De volgende dienst wordt gehouden op 
D.V. 2 april 2023 om 09.30 uur 
Voorganger ds G.H. Labooy 
 

De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 23 apil 2023 om 19.00 
uur. 
Voorganger is ds. Hans van Ark 
 


