
 
JEUGDDIENST, zondag 25 november 2018, 19.00 uur  

 
Thema:    FOUTE PARTY?     

            
Voorganger:   dhr. W. Wilbrink 
Medewerking:  GROW 
Bijbellezing: Romeinen 12 (Maarten Nederstigt) 
Collecten:   Gemeente& Jeugdwerk 
_________________________________________________________________ 
 
1.Samenzang lied 573 (opw.) 
 We zijn hier bij elkaar 
 om de Koning te ontmoeten. 
 We zijn hier bij elkaar 
 om te eren onze Heer. 
 
 We zijn hier bij elkaar 
 om te vieren dat Hij goed is. 
 En wij prijzen en aanbidden Hem, 
 Jezus, onze Heer! 
 refrein: 

 Heer, U bent welkom, welkom, 
 U bent welkom, grote Koning. 
 Wij heffen onze handen op 
 naar de God van alle eeuwen. 
 Heer, U bent welkom, welkom, 
 U bent welkom, Zoon van God. 
 Wij richten heel ons hart op U; 
 U bent welkom in ons midden. 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
2. Samenzang lied 771 (opw.) 
 Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U 
 en wij verlangen met heel ons hart 
 naar meer van U. 
 Wat geweldig dat U hier bent! 
 Heer, ons loflied is uw troon. 
 Heel ons wezen is alleen op U gericht. 
 Voor de troon van uw genade 
 mogen wij als kinderen zijn, 
 Daarom vieren wij het leven in uw licht! 
 refrein: 

 Heer, wij zingen en aanbidden 
 om uw goedheid en uw trouw. 
 Onze dank en onze liefde zijn voor U. 
 En er is geen andere reden 
 waarom wij hier samenzijn. 
 Wij komen hier voor één doel: 
 dat bent U! 
 
Een speciaal welkom 
 
3. Samenzang lied 784 (opw.) 
 Wij zij gekomen om U te aanbidden, Jezus. 
 De woorden van ons hart haan uit naar U. 
 Wij proclameren U als Overwinnaar, 
 Houden vast aan de beloften van uw Woord. 
 refrein: 

 Alles wat adem heeft juich voor onze Heer. 
 Elke hand strekt zich uit naar de hemel, 
 tot uw eer. 
 U heeft de hoogste plaats en u hebt alle macht. 
 Laat alles in dit huis tot uw eer zijn. 
 

 
 Wij zij gekomen om U te aanbidden, Jezus. 
 De woorden van ons hart gaan uit naar U. 
 Wij proclameren U als Overwinnaar, 
 Houden vast aan de beloften van uw Woord. (refr.) 
 
 Halleluja, U bent Koning, 
 Halleluja, Majesteit. 
 Halleluja, dankzij U ben ik bevrijd. 
 Halleluja, U bent Koning, 
 Halleluja, Majesteit. 
 Halleluja, dankzij U ben ik bevrijd. (refr.) 

 
GROW 
 
Gebed 
 
Introductiefilmpje 
 
4. Samenzang lied 553 (opw.) 

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 u glorie, komen zal. 
 
Laat uw licht zien in het duister, 
als wij buigen voor het kruis. 
Laat uw heerlijkheid verschijnen 
in een wereld, in ons huis. (refr.) 
 

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.  
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.  (refr.) 

 
Bijbellezing: Romeinen 12 
    
  PREEKJE 
 

5. Samenzang lied 569 (opw.) 
 Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer, 
 als de zon opkomt elke morgen weer. 
 Daar om vraag ik U, Heer van zee en land: 
 neem ook mijn leven in uw hand. 
 refrein: 

 Regeer in mij met al uw kracht 
 in mijn mooiste droom, in mijn zwartste nacht. 
 Er is één ding dat ik U vraag: 
 o Heer, regeer in mij vandaag. 
 
 Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk 
 als een spiegel zijn van wie U in mij bent. 
 U bent zoveel meer dan ik verlangen kan: 
 Heer neem mijn leven in uw hand. (refr) 

 
   PREEKJE 
 
 
 
 
 



 
 
6. Samenzang lied 226 (ev.ldb.) 
 Heer, ik kom tot U, 
 neem mijn hart, verander mij. 
 Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 
 Want, Heer, ik heb ontdekt 
 dat als ik aan Uw voeten ben, 
 trots en twijfel wijken 
 voor de kracht van uw liefde. 

refrein :  
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 
Heer, kom dichterbij, 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. (refr.) 

 
 Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest 
 en de kracht van uw liefde. 
 
GROW 
 
7. Samenzang lied 798 (opw.) 

 Wij zijn het volk van God, 
 wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. 
 Een leven lang te gast, 
 er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. 
 
 Houd vol, houd vol 
 Hij laat niet los. 
 Het is een zegetocht 
 van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 
 Maar kijk, wij lopen nog 
 wij lopen wat God heeft beloofd achterna.  
 
 Houd vol, houd vol 
 Hij laat niet los. 
 refrein: 
 God is voor ons, God is naast ons, 
 God is altijd om ons heen. 
 Laat maar komen wat hierna komt, 
 want Hij laat ons nooit alleen. 
  
 En nu wij zijn omringd 
 door zoveel helden die ons voor zijn gegaan, 
 nu geven wij niet op 
 Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. 
 
 Houd vol, houd vol 
 Hij laat niet los. (refr.) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dankgebed & voorbede 
 
Collecte (gemeente en jeugdwerk) 
 
GROW (tijdens de collecte) 
 
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,  
 of 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 27 januari 2019 
19.00 uur. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


