
JEUGDDIENST, zondag 28 oktober 2018, 19.00 uur  
 
Thema:    DRUK, DRUK, DRUK, ……     

            
Voorganger:   ds. J.M. Weststrate 
Medewerking:  Iris & Efron 
Bijbellezing: Lucas 10 vers 38 t/m 42 
Collecten:   Gemeente en Jeugdwerk 
_____________________________________________________________ 
 
 Iris & Efron (1 lied) 
 
1. Samenzang lied 586 (m.= mannen, a.=allen, opw.) 
m.Heel de schepping geeft U eer, 
 buigt zich vol aanbidding neer. 
 Jezus Christus, Zoon van God, 
 trouw in eeuwigheid. 
 
a. Heel de schepping zingt U lof; 
 U alleen bent onze God, 
 onze koning die regeert, 
 heerser voor altijd! 
 refrein: 

 Hij is Heer en zijn eer vult de aarde, vult de hemel 
 en zijn heerlijkheid wordt wereldwijd geroemd. 
 Hij is Heer, geef Hem eer heel de aarde, heel de hemel, 
 want wij leven voor de glorie van uw naam, 
 de glorie van uw naam. 
 
 U alleen hebt alle macht, 
 leer ons leven uit uw kracht. 
 Blaas uw vuur aan in ons hart, 
 dat iedereen het ziet en ieder hoort: (refr.) 
 
 Heilig is de Heer, de schepping juicht, )4x 
 de schepping juicht.          ) 
 refrein2x: 

 
 De glorie van zijn naam. (4x) 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
2. Aanvangslied 623 (opw.) 

Laat het huis gevuld zijn 
met wierook van aanbidding. 
Laat het huis gevuld zijn 
met de wolk van mijn Geest. 
Laat het huis gevuld zijn 
met het brood van eeuwig leven. 
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur. 
 
Want ik wil komen  met mijn Geest 
en doorwaaien heel het huis. 
Ik wil het maken tot een tempel waar Ik woon. 
Laat mijn leven in je zijn, 
Ik maak je heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen door je heen. 
 
Laat het huis bekleed zijn 
met kleden van fijn linnen. 
Laat het huis bekleed zijn 
met gerechtigheid en trouw. 
Laat het huis gekleurd zijn 
door het bloed van uw Zoon Jezus. 
Laat het huis gereinigd zijn en schoon. 
 

Want U wilt komen met uw Geest 
en doorwaaien heel het huis. 
U wilt het maken tot een tempel waar U woont. 

 Laat uw leven in ons zijn, 
maak ons heilig puur en rein. 
Laat het levend water stromen door ons heen. 
 
Heer, wij roepen tot U: 
‘Kom opnieuw met uw vuur.’ 
Wij verlangen naar echtheid; 
bewerk het diep in ons hart. 
onderstaand couplet 2x zingen 

Heer, wees welkom met uw Geest 
en doorwaai nu heel het huis. 
Kom en maak het tot een tempel waar U woont. 
Laat uw leven  in ons zijn, 
maak ons heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen door ons heen. 

 
Woorden om mee te beginnen 
 
3.Samenzang lied 592 (opw.) 

 God van licht, schijn in mij. Verlicht mijn hart. 
 God van trouw, schenk mij uw genade. 
 refrein: 

 Zo kunnen wij uw heiligdom aanbiddend binnengaan. 
 Zo voelen wij uw Vaderhart en horen onze naam. 
 
 God van vuur, was mij schoon en reinig mij. 
 Jezus, neem mijn hart en maak het nieuw. (refr.2x) 
 
Gebed 
 
Introductiefilmpje 
 
Iris & Efron (1lied) 

 
Bijbellezing: Lucas 10 vers 38 t/m 42  
 
4. Samenzang lied 482 (ev.ldb.) 
 Bron van levend water, ontspring nu in mij. 
 Zend uw Geest, o heilig God en maak mij vrij 
 van elke situatie die mijn hart bezwaart. 
 'k Geef mijn last aan U, die heel mijn ziel bewaart. 
 refrein: 

  Jezus, Jezus, Jezus.  
 Vader, Vader, Vader. 
 Geest van God, Geest van God, Geest van God. 
 

 Heer, U bent de Herder, die mij geneest 
 Neem mij in Uw armen, leid mij door Uw Geest. 
 Neem mijn trots, mijn twijfels en mijn angsten nu. 
 Trek mij met Uw liefde, ik verlang naar U. (refr.) 
  
 Geef jezelf aan Jezus, die jou geneest. 
 Laat Hem je omarmen en ontvang zijn Geest. 
 Als je Hem vertrouwt, word je door Hem bevrijd; 
 zul je met Hem leven tot in eeuwigheid. (refr.) 
 

 Bron van levend water, ontspring nu in mij. 
 Zend uw Geest, o heilig God en maak mij vrij 
 van elke situatie die mijn hart bezwaart. 
 'k Geef mijn last aan U, die heel mijn ziel bewaart. (refr.) 

 
   Overweging 1. WE ZIJN ZO DRUK! 
        



5.Samenzang lied 687 (opw.) 
 Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind 
 dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. 
 Als mij de moed ontbreekt om door te gaan; 
 troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
 
 Heer, leer mij uw weg die zuiver is en goed. 
 Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. 
 Als mij het zicht ontbreekt, het donker is; 
 leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
 
 Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind 
 dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. 
 Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan; 
 spreek door uw woord en Geest mijn hart en leven aan. 
 
 Heer, toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend 
 hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. 
 Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef; 
 toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 
 Toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 
 
   Overweging 2. KAN HET WEL ANDERS? 

   
6. Samenzang lied 672 (opw.) 

 Heerser over alle dingen, 
 God van de oneindigheid, 
 van uw liefde wil ik zingen, 
 buigen voor uw majesteit. 
 Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
 voor altijd blijft uw trouw bestaan. 
 Uw naam weerklinkt door het heelal: 
 ‘Die was en is en komen zal.’ 
 
 U alleen kunt grootheid tonen 
 in een enkel ogenblik. 
 De natuur spreekt zonder woorden, 
 vol verwond’ring luister ik. 
 U schiep leven door uw Woord, 
 bracht het licht en duister voort. 
 Zelfs nu uw werk in zonde lijdt, 
 weerspiegelt het uw heerlijkheid. 
 
 In het lijden van dit leven, 
 in een dal van duisternis, 
 wilt U mij uw liefde geven 
 en de vrede die ik mis. 
 Leid mij aan uw sterke hand 
 veilig naar de overkant. 
 Ik hoef geen gevaar te vrezen, 
 als uw huis mijn schuilplaats is. 
 
 Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
 voor altijd blijft uw trouw bestaan. 
 Uw naam weerklinkt door het heelal: 
 ‘Die was en is en komen zal.’ 
 onderstaand couplet 2x zingen 

 Heerser over alle dingen, 
 God van de oneindigheid, 
 van uw liefde wil ik zingen, 
 buigen voor uw majesteit. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Inzameling van de gaven (gemeente en jeugdwerk) 

Iris & Efron (1 lied tijdens de collecte) 
 
7. Samenzang lied 720 (opw.) 
 (onderstaand couplet 2x zingen) 

 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: 
 
 God maakt vrij, God maakt vrij in die hoop leven wij. 
 
 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. 
 Ons verdriet wordt een lied.  
  God maakt vrij, God maakt vrij. 
 
 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, ja de wereld ziet het: (refr.) 
  
 God maakt vrij, God maakt vrij.  
 God maakt vrij, God maakt vrij! 
 
Zegen 
 
8. Samenzang lied 746 (opw.) 
 De God van de vrede geeft jou zijn zegen, 
 op alle wegen die je zult gaan 
 Wanneer het meevalt en soms ook tegen, 
 bij zon en bij regen, zal Hij naast je staan. 
 
 Hij is als een schaduw die met je meegaat, 
 Jouw nooit alleen laat, want Hij is trouw. 
 Ontvang nu de vrede en de genade 
 Van God onze Vader. Zo zegent Hij jou. 
 
 
De volgende Jeugddienst is op zondag 25 november 2018 
Aanvang 19.00 uur 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


