
 
JEUGDDIENST, zondag 24 november 2019, 19.00 uur 
 
Voorganger:    dhr. W.F. Wilbrink 
Muz. begeleiding:  Huisband, Gereformeerde kerk 
          ‘De Brug’ Oldebroek 
Bijbellezing:     Mattheüs 6 
Collecten:      Gemeente en Jeugdwerk 
_________________________________________________________________ 
 
Luisteren naar de Huisband ‘De Brug’ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Bemoediging en groet 
 
Samenzang lied 815 (opw.) 2x 

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 Uw heerlijkheid. 

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 Uw heerlijkheid. 

Samenzang lied 807 (opw.) 

In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

God van licht, wees mijn Gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn Gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. Oh oh  

Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

(herhaal refrein) 

U schijnt feller 
dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm.   4x  

(herhaal refrein) 2x  

Samenzang lied 832 (opw.) 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstild 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. 

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. 

Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar!    2x 

Naam boven alle namen.  
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen.       
 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen, naam boven alle namen 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar!      

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.  
Jezus, overwinnaar 
U bent Jezus overwinnaar 
Ja U bent Jezus overwinnaar 

 
Gebed 
 
Bijbellezing Mattheus 6 vers 19-34 
 
Verkondiging 
 



 
Samenzang Lied 794 (opw.) 

You unravel me, with a melody 
You surround me with a song 
Of deliverance, from my enemies 
Till all my fears have gone 

 
I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 
I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 
 
From my mothers womb 
You have chosen me 
Love has called my name 
I've been born again, into a family 
Your blood flows through my veins 

I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 
I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 
 
Whoa, whoa 
Whoa, whoa 
Whoa, whoa, whoa, whoa 
Whoa, whoa 
Whoa, whoa 

You split the sea 
So I could walk right through it 
My fears were drowned in perfect love 
You rescued me and I 
Stand and sing 
I am child of God 

You split the sea 
So I could walk right through it 
You drowned my fears in perfect love 
You rescued me and I will 
Stand and sing 
I am child of God,  
I am child of God 
I am child of God,  
I am child of God,  

I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 
I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 

 

Vertaling lied 794 
 Ik hoor een melodie, als een symfonie  
 U omringt mij met een lied  
 U bevrijdde mij van mijn vijanden  
 En neemt mijn angsten weg  
 refrein:  

 Ik ben niet langer een slaaf van angst  
 Ik ben een kind van God  
 Ik ben niet langer een slaaf van angst  
 Ik ben een kind van God.  
 
 U hebt mij gezien  
 In mijn moeders schoot  
 Liefde riep mijn naam  
 Nu ben ik uw kind,  

 een deel van uw gezin  
 Uw hart klopt in mijn hart. (refr.2x)  
  
 U spleet de zee zo dat ik er door heen kon  
 U gaf mijn voeten vaste grond  
 U redde mij, nu sta ik hier en zing:  
 Ik ben een kind van God 
 
 U spleet de zee zo dat ik er door heen kon  
 U gaf mijn voeten vaste grond  
 U redde mij, nu sta ik hier en zing:  
 Ik ben een kind van God 
 Ik ben een kind van God 
 Ik ben een kind van God 
 
Samenzang lied 595 (opw.) 

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 ik 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) 
 
En nooit besef ik hoe U leed   ) 
De pijn die al mijn zonde deed.  )2x 
 
(Refrein) 2x 

 
Inzameling van de gaven (gemeente en Jeugdwerk) 
 
Luisterlied: ‘Immanuël’ 
 
Zegen 

 
Luisteren naar huisband ‘De Brug’ 

 
 
 

 
 
 
 


