
JONGEREN SING-IN  14 april 2019, 19.00 uur 
 
Medewerkenden:  Roger Dragstra 
         Jongeren van Time Out 
         Band Seven 
 
Thema: Kom en Zie: een nieuw begin 
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Seven: ‘ in deze stilte’ (instrumentaal) 

 
Stem 
 
Samenzang: ‘In deze stilte’ (3x) 
 Geef ons uw vrede, in deze stilte, 
 Breng onze onrust tot rust… 
 
Opening en gebed 
 
Samenzang lied 770 (opw.) 
 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. 
 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
 Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim. 
 Uw Naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
 Een boog in de wolken als teken van trouw, 
 staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
 ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 refrein: 
 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij; 
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet, 
 dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
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 Naam aller namen, aan U alle eer. 
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer: 
 geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
 Ik zal eeuwig  zingen, dicht bij U zijn. (refr.)     
  
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
12-jarige Jezus in de tempel (schilderij op scherm) 

 
Stem 
Vraag: Hoe was Jezus eigenlijk als kind? (door jongere) 

Uitleg (door Roger) 
 
Samenzang lied 626 (opw.) 

Eindeloos, zo eindeloos, uw liefde is zo groot. 
Het kruis sprak uw genade uit voor mij. 
’t Is nooit gezien en nooit gehoord, 
door niemand echt beseft; 
hoe prachtig en hoe liefdevol U bent! 
refrein: 
Prachtige God, ik zing. 
Prachtige God, ik aanbid. 
Prachtige God, ik heb U lief. 
 
Eindeloos, zo eindeloos, uw heerlijkheid verschijnt 
en ieder kan uw machtig werk nu zien. 
De grootsheid van uw majesteit,  
maakt dat mijn hart weer zingt 
hoe krachtig en hoe weergaloos U bent! (refr.2x) 
onderstaand couplet 2x zingen 

U liet mij opnieuw uw wonderen zien,    
Uw liefde veroverde mij.        
Want niets op de wereld is ooit zo mooi als U. (daarna refr.2x)  
onderstaand couplet 2x zingen 

Ik zing, ik zing voor U. Ik zing, ik zing voor U. 
Ik zing, ik zing voor U, prachtige God. (daarna refr 2x)  
    

Genezing blinde Bartimeus (schilderij op scherm) 
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Stem 
Vraag:  Jezus deed wonderen, waarom zien we die vandaag  niet meer . 
     (door jongere) 

Uitleg: (door Roger)    
 
Stem:  En de discipelen vroegen Jezus, Heer leer ons bidden 
 
Samenzang lied 1006 (nw.ldb.) 
 Onze Vader in de hemel, 
 U staat zorgzaam om ons heen. 
 Geef dat alle mensen weten: 
 zoals U is er maar één. 
 Doe ons telkens weer geloven 
 in een wereld zonder pijn, 
 in uw rijk dat eens zal komen 
 en dat soms te zien kan zijn. 
 Help ons samen goed te leven 
 en te doen wat U graag wilt. 
 Geef ons elke dag te eten 
 tot de honger is gestild. 
 En vergeef ons wat we fout doen, 
 net als wij niet blijven staan 
 bij de fouten van een ander,  
 maar weer samen verder gaan. 
 Help ons om te zien wat goed is 
 en wat slecht is, boos of naar. 
 Geef dat wij het juiste kiezen, 
 dat we goed zijn voor elkaar. 
 Onze Vader, wij geloven, 
 dat U onze wereld leidt. 
 Met uw licht helpt U ons verder. 
 Hier en nu en straks. Altijd. 
 Amen. Amen. 
 
Seven: ‘Vergeving’ 
 
Stem 
 
Seven: ‘Fix You’ 
 
Stiltemoment 
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Same nzang: In U weet ik wie ik ben(Hillsong) 

 Wie ben ik dat de hoogste Heer mij welkom heet. 
 Hij vond mij toen ik verloren was. 
 O, Hij houdt van mij O, Hij houdt van mij. 
 Wie de Zoon bevrijdt, is  voor altijd vrij. 
 'k Ben een kind van God, ja Zijn kind. 
 Uw genade heeft mij verlost, ik ben vrijgekocht. 
 Ik was gebonden door zonden, 
 maar Jezus stierf voor mij.  
 Ja, Hij stierf voor mij. 
 refrein: 
 Wie de Zoon bevrijdt, is voor altijd vrij. 
 'k Ben een kind van God, ja Zijn kind. 
 In mijn Vaders huis, is er plaats voor mij. 
 'k Ben een kind van God, ja Zijn kind. 
 bridge 1, (2x): 
 Ik ben gekozen, niet verlaten. 
 In U weet ik wie ik ben.  
 U bent voor mij, U bent met mij. 
 In U weet ik wie ik ben. 

   
 In U weet ik wie ik ben.(refr.) 
 bridge2: 
 In mijn Vaders huis, is er plaats voor mij. 
 'k Ben een kind van God, ja Zijn kind. 
 bridge1, 4x : 

 Ik ben gekozen, niet verlaten. 
 In U weet ik wie ik ben.  
 U bent voor mij, U bent met mij. 
 In U weet ik wie ik ben. 
 
 In U weet ik wie ik ben, 
 in U weet ik wie ik ben. (refr.) 
 
Samenzang lied 730 (opw.) 
 Deze vrede leeft in mij, 
 ook wanneer mijn afscheid komt, 
 als een anker voor mijn ziel, 
 want ik weet: het is goed. 
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 Jezus, Hij overwon  en het graf is overmand. 
 De zege is behaald, want het Lam is opgestaan. 
 refrein: 
 En ik herleef, want Hij roept mijn naam; 
 nooit meer lijden, nooit meer pijn. 
 En ik zweef als een adelaar, 
 tot voor Gods troon; 
 ik kniel voor Hem en leef. 
 Ik herleef. 
 
 Ja, de dag komt dichterbij 
 dat de schaduwen vergaan 
 en het licht de nacht verdrijft; 
 mijn geloof wordt zien voortaan.  
 
 Jezus, Hij overwon en het graf is overmand. 
 De zege is behaald, want het Lam is opgestaan. (refr.) 
 onderstaand couplet 2x zingen 
 Dan hoor ik de stem van vele engelen: 
 ‘Waardig is het Lam!’ 
 Ik hoor het gejuich van alle heiligen: 
 ‘Waardig is het Lam’  
 
 ‘Waardig is het Lam’ (refr., laatste regel ‘ik herleef’ 2x zingen) 

 
Stem: Mattheüs 26, vers 36-40 
 
Vraag:  Jezus wist dat Hij weer op zou staan? 
    Waarom leed Hij dan zo erg? (door jongere) 
Uitleg (door Roger) 

 
Samenzang lied 706 (opw.) 
 Zie hoe Jezus lijdt voor mij, 
 aan het kruis de dood nabij. 
 Die voor mij het oordeel draagt, 
 Hij die tot de zonde wordt gemaakt. 
 Wat een offer – Hij voor mij! 
 Wie wil worden zoals Hij? 
 Zoveel pijn, ongerechtigheid, 
 is op Hem die voor mij strijdt. 
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 Zie hoe Jezus biddend strijdt, 
 met de pijn, verlatenheid. 
 Zo alleen, verwond, roept Hij: 
 Mijn God, waarom verlaat U mij? 
 Zie wat Jezus heeft gedaan, 
 in zijn lijden heeft doorstaan. 
 Zoveel liefde verwondert mij, 
 niemand heeft zo lief als Hij. 
 
 Als de Heer zijn leven geeft, 
 vlucht de dag, de aarde beeft. 
 Zelfs de dood verliest haar macht 
 als Jezus roept: ‘Het is volbracht!’ 
 Waarlijk Hij is Zoon van God 
 die voor ons gekruisigd wordt. 
 Door  zijn wonden genezen wij, 
 in zijn dood maakt Hij ons vrij. 
  
 Heel de schepping slaakt een zucht, 
 zij ontwaakt, het duister vlucht. 
 Jezus leeft, is opgestaan, 
 Hij roept ons uit de dood vandaan. 
 Juicht wan Hij, mijn Here leeft, 
 Hij die overwonnen heeft. 
 Nooit meer tranen en nooit meer pijn. 
 Nooit van God verlaten zijn. 
 
 Juicht wan Hij, mijn Here leeft, 
 Hij die ons de toekomst geeft. 
 Nooit meer tranen en nooit meer pijn. 
 Nooit van God verlaten zijn. 
 
Korte overdenking door Roger) 
Dankgebed en voorbede 
Collecte 
 
Seven: ‘ Hij kent je’ (tijdens de collecte) 
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Samenzang lied 769 (opw.) 
 Kom, vestig uw gezag; 
 wees Koning in ons hart. 
 Herstel uw beeld in ons; 
 onthul uw doel met ons. 
 Ontsteek de vlam van hoop opnieuw; 
 een laaiend vuur in onze ziel. 
 Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien. 
 Wij zijn uw kerk 
 Heer, maak ons sterk in U. 
 
 Wij dorsten naar uw rijk  
 en uw gerechtigheid. 
 U schakelt ons nu in; 
 en geeft ons leven zin; 
 gevangen harten worden vrij, 
 verslagen mensen troosten wij; 
 zelfs de blinden zien uw heerschappij. 
 Wij zijn uw kerk. 
 Hoor ons gebed en kom! 
 refrein: 
 Bouw uw koninkrijk. 
 Zet het kwaad te kijk 
 Toon uw sterke hand. 
 Kom, herstel ons land. 
 Vul uw kerk met vuur. 
 Win dit volk terug. 
 Heer, dat bidden wij 
 tot uw koninkrijk verschijnt. 
 
 Uw ongetemde kracht 
 verslaat de helse macht. 
 Uw ongekende pracht 
 vernieuwt en sterkt ons hart. 
 Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 
 leer ons te doen wat U ons vraagt, 
 vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. 
 Wij zijn u kerk. 
 Heer, doe uw werk door ons. (refr.2x) 

 
Zegen  
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Samenzang slotlied 213 (opw.) 

U zij de Glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daald' een engel af, 
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 
U zij de Glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind, 
en zegt telkenkere: “Christus overwint!” 
U zij de Glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In Zijn Godd'lijk Wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de Glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

 
 
De 40 dagentijd commissie en de jeugddienstcommissie wensen jullie 
goede paasdagen!  
 


