
.JEUGDDIENST, zondag 24 februari, 19.00 uur 2019 
 
Thema: WIE IS DE CHRISTEN? 
 
Voorganger:  ds. J.M. Weststrate 
Muz. medew.:  GROW uit Wezep 
Bijbellezing:  Handelingen 11 (Anne Koot) 
Collecten:   Gemeente en Jeugdwerk 
________________________________________________________________ 
 
GROW: (1 lied) 
 
1. Samenzang: Lied 720 (opw.) 

 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. 
 (bovenstaand couplet wordt 2x gezongen) 

 
 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. 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
2. Aanvangslied 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! 

Woorden om mee te beginnen 
 
3. Samenzang lied 347 (opw.) 
 Ik geloof in God de Vader, 
 Schepper, die de schepping draagt. 
 In zijn Zoon, in Christus Jezus 
 die, geboren uit een maagd, 
 aan het kruis de wereld redde, 
 onze zonden op zich nam. 
 Opgestaan en opgevaren 
 troont Hij aan Gods rechterhand. 
 
 Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer.            
 Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. 
 Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. 
 Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. 
 Naam aller namen, naam aller namen. 
 
 Ik geloof in God de Trooster, 
 gaven van de heil'ge Geest, 
 die Gods woord aan ons bevestigt: 
 gaat en predikt en geneest. 
 Als Hij komt met macht en luister 
 zal de mensheid voor Hem staan. 
 Dan zal elke knie zich buigen, 
 elke tong belijdt zijn naam: 
 
 Jezus, U bent Heer, U bent Heer.             
 Jezus, U bent Heer, U bent Heer.             
 Jezus, U bent Heer, U bent Heer.             
 Jezus, U bent Heer, U bent Heer.             
 Naam aller namen, naam aller namen. 
 
-Gebed 
-Introductiesketch 
-GROW (1 lied) 

 
Bijbellezing: Handelingen 11 vers 25 t/m 30 
 
4. Samenzang lied 697 (opw) 
 Al wat ik ben, leg ik in uw hand, 
 ik geef mijzelf volledig. 
 Mijn leven rust in de palm van uw hand, 
 ik ben van U voor eeuwig. 
 
 Jezus, ik geloof in U. Jezus, ik vertrouw op U. 
 En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing, 
 bent U alleen. 
 
 Zo wandel ik heel dicht aan uw zij, 
 ook in mijn pijn vertroost U mij. 
 En ik vertrouw op wat U belooft, 
 uw woord staat vast voor eeuwig. 
 
 Jezus, ik geloof in U. Jezus, ik vertrouw op U. 
 En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing … 
 Jezus, ik geloof in U. Jezus, ik vertrouw op U. 
 En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing … 
 bent U alleen. 
 
  Ik aanbid u, ik aanbid U, Heer. 
 Ik aanbid u, ik aanbid U, Heer. 
 Ik aanbid u, ik aanbid U, Heer. 
 Ik aanbid u, ik aanbid U, Heer. 
 



 Ik vertrouw U, ik vertrouw op U. 
 Ik vertrouw U, ik vertrouw op U. 
 
 Jezus, ik geloof U. Jezus, ik vertrouw op U. 
 En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing… 
 Jezus, ik geloof U. Jezus, ik vertrouw op U. 
 En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing… 
 bent U alleen. 
 
Overweging 1:  WANNEER BEN JE EEN CRISTEN? 

 
5. Samenzang lied 630 (opw.) 

 Op elk moment van mijn leven   
 in voor- of tegenspoed 
 aanbid ik U, mijn Jezus  
 en dank U voor uw bloed. 
 Ik vind kracht in U, mijn Vader, 
 als ik heel dicht bij U ben. 
 Mijn hart en mijn gedachten 
 worden warm als ik bedenk: 
 refrein: 
 Vader, U bent goed. 
 U bent heilig, U bent liefde. 
 Jezus, U bent groot, 
 U bent sterker dan de dood. 
 Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U 
 en zing ik met heel mijn hart: 
 ‘Ik hou van U’. 
 
 Op elk moment van mijn leven 
 bij dag en bij nacht 
 wil ik uw woorden lezen 
 en dragen in mijn hart. 
 In de stormen van mijn leven, 
 in de regen, in de kou, 
 wil ik schuilen in uw vrede, 
 wil ik rusten in uw trouw. (refr.) 
 

 Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U 

 en zing ik met heel mijn hart: 
 ‘Ik hou van U’. 
 
Overweging 2: HOE HERKEN JE EEN CHRISTEN? 

 
-GROW (1 lied) 
-Dankgebed en voorbede 
-inzameling van de gaven (gemeente en Jeugdwerk) 
 
6. Samenzang lied 802 (opw.) 
 refrein(1): 
 Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn hart, Heer. 
 Spreek uw waarheid binnen in mij. 
 Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn hart, Heer. 
 Spreek uw waarheid binnen in mij. 
 
 Ik ben van U. Ik ben aanvaard. 
 Ik ben geliefd en puur gemaakt. 
 Ik leef opnieuw. Ik adem in. 
 Ik vind herstel, een nieuw begin. (refr.1) 
 
 Ik ben van U. Ik ben aanvaard 
 Ik ben geliefd en puur gemaakt 
 Ik leef opnieuw. Ik adem in 
 Ik vind herstel, een nieuw begin. 
 

 U bent sterk. U behoudt. 
 U vergeeft .U bent trouw. 
 U bent licht. Schijn in mij. 
 U die leeft, leef in mij. 
 refrein (2): 

 Hier is mijn leven.  Hier is mijn leven. 
 Spreek uw waarheid binnen in mij. 
 Hier is mijn leven. Hier is mijn leven. 
 Spreek uw waarheid binnen in mij. 
 
 U bent meer dan genoeg. 
 U bent hier. U bent goed. 
 U bent hoop. U die redt. 
 U bent al wat ik heb. (refr.1) 
 refrein 2 

 Hier is mijn leven. Hier is mijn leven… 
 
 Spreek uw waarheid binnen in mij. 

 
Zegen 
 
7. Samenzang lied 764 (opw.) 

 U zult altijd voor ons strijden; 
 U hebt steeds Uw trouw getoond. 
 Deze waarheid is mijn blijdschap: 
 Heer, U draagt de zegekroon, 
 U, mijn Helper en Beschermer, 
 U, mijn Redder en mijn Vriend.  
 Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 
 Waar Uw grootheid wordt bezongen 
 wil ik knielen voor Uw troon. 
 Waar U bent, verstilt de onrust, 
 want U draagt de zegekroon. 
 Vul dit huis nu met Uw glorie, 
 vul ons hart met heilig vuur. 
 Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 refrein: 
 Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon. 
 Halleluja! Prijs Hem, die de wereld overwon. 
 
 U zult altijd voor ons pleiten; 
 U zocht door tot U ons vond. 
 En geen macht kan U bestrijden, 
 want U draagt de zegekroon. 
 U bent Jezus, de Messias, 
 Die de wereld redding biedt. 
 Uw genade is mijn adem en mijn lied. (refr.) 
 onderstaand couplet wordt 4 x gezongen 

 Elke muur wordt neergehaald, 
 ieder bolwerk afgebroken. 
 U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon! 
 
 Aan het kruis leek U verslagen, 
 maar U hebt de dood onttroond; 
 zelfs het graf kon U niet houden, 
 want U draagt de zegekroon. (refr.) 
 onderstaand couplet wordt 6x gezongen 
 Elke muur wordt neergehaald, 
 ieder bolwerk afgebroken. 
 U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon!  
 
De volgende Jeugddienst is op zondag 31 maart 2019 
19.00 uur 
 


