
JEUGDDIENST, zondag 30 juni, 19.00 uur 2019 
 
Thema: ‘So you think you can preach’ 
 
Voorganger:  ds. J.M. Weststrate 
Muz. medew.:  Living Letter uit Wapenveld 
Bijbellezing:  1 Timotheüs 4 
Collecten:   Gemeente en Jeugdwerk 
Beeldscherm: Christiaan Hoogers 
_________________________________________________________ 
 
Living Letter (1 lied) 
 
Samenzang lied 784 (opw.) 
 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. 
 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.) 

 
Mededelingen kerkenraad 
 
Aanvangslied 609 (opw.) 
mannen     vrouwen 

 U bent heilig,    U bent heilig, 
 U bent machtig,   U bent machtig, 
 U bent waardig,   U bent waardig, 
 eer en ontzag.    eer en ontzag. 
  

 ik wil volgen,    ik wil volgen, 
 ik wil luist’ren,   ik wil luist’ren, 
 van U houden,   van U houden, 
 iedere dag.     iedere dag. 
  

 Ik wil zingen    U die Koning bent 
 en juichen;     en de hoogste Heer, 
 in aanbidding    U de Machtig 
 mij buigen.     kwam op aarde neer. 
 

 U de Heer      Als Immanuël, 
 aller heren,     ‘God zal met ons zijn’, 
 U mijn God     als het Lam van God, 
 wil ik eren.     zo volmaakt en rein. 
 

 Ik wil zingen    U die leven geeft, 
 en juichen;     mij bevrijding bracht 
 in aanbidding    en voor eeuwig leeft, 
 mij buigen.     U hebt alle macht. 
 
  
 

 U de Heer     U de alfa, omega, 
 alle heren,    eens zal ik U zien;   
 U mijn God    U, mijn Meester, Messias 
 wil ik eren.    Verlosser en Vriend. 
 allen 

 U bent mijn Vredevorst  en ik leef alleen voor U. 
 
Woorden om mee te beginnen 
 
Samenzang lied 797 (opw.) 

 U roept ons samen als kerk van de Heer,  
 verbonden met U en elkaar.  
 Wij brengen U lof, geven U alle eer:  
 eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.  
 Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:  
 waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!  
 
 Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
 die alles gelooft en verdraagt.  
 Streef naar de gaven die God aan ons geeft:  
 veelkleurig, verschillend en dienstbaar.  
 Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:  
 liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.  
 refrein: 

 Breng ons samen, één in uw naam.  
 Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
 Samen, één door de Geest;  
 verbonden in liefde, die U aan ons geeft.  
 
 U roept ons samen voor Woord en gebed,  
 als deel van uw kerk wereldwijd.  
 Wij bidden om vrede, verzoening en recht;  
 gebruiken met vreugde de maaltijd.  
 Wij breken het brood en verstaan het geheim,  
 om samen uw kerk en van Christus te zijn. (refr.) 
 bridge(2x): 

 Wij belijden één geloof en één Heer;  
 zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.  
 Heer, geef vrede die ons samenbindt.  
 Vader, maak ons één!   
 
 Breng ons samen, één in uw naam.  
 Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
 Samen, één door de Geest;  
 verbonden in liefde. (refr.) 
 
Gebed 
 
Introductie thema 
 
Living Letter (1 lied) 

 
Bijbellezing 1 Timotheüs 4 vers 11 t/m 16 
 
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 1: JE KUNT HET! 
    
Samenzang lied 564 (opw.) 

 Ik loop de wedloop die voor mij ligt 
 door een wolk van getuigen omgeven. 
 Met mijn ogen alleen op Jezus gericht, 
 in de wedloop van het leven. 
 refrein: 

 Hij is mijn hoop, mijn kracht. Mijn zekerheid, 
 Hij wijst mij de weg die ik moet gaan. 
 Hij is mijn rots en geeft standvastigheid; 
 Jezus is het doel van mijn bestaan. 
 
 Hij geeft volharding om door te gaan 
 in de strijd die het leven ons kan geven. 
 Hij heeft zelf ook de pijn en moeite doorstaan 
 in de wedloop van het leven. (refr.) 
 

 En ik weet dat Hij gestorven is 
 aan het kruis om mijn zonde te vergeven. 
 Dit geloof is mijn getuigenis 
 in de wedloop van het leven. 
 refrein:  

 U bent mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid, 
 U wijst mij de weg die ik moet gaan. 
 U bent mijn rots en geeft standvastigheid. 
 Ja, U bent het doel van mijn bestaan.  
 Ja, U bent het doel van mijn bestaan.  
 
   Overweging 2: WAT KAN JIJ? 
 
Living Letter (1 lied) 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Inzameling van de gaven (Gemeente en Jeugdwerk) 
 
Samenzang lied 390 (ev.ldb.) 

Maak ons tot een stralend licht voor de volken 
een stralend licht voor de mensen om ons heen, 
tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 
 
Maak ons tot een woord van hoop voor de volken, 
een levend woord voor de mensen om ons heen, 
tot de wereld weet dat U verlossing geeft. 
Uw genade door ons heen. 
 
Maak ons tot een zegening voor de volken, 
een zegening voor de mensen om ons heen, 
tot de wereld weet wie elke schuld vergeeft - 
Uw genezing door ons heen. 

 
  

 
 Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken, 

een lied van dank voor de mensen om ons heen, 
tot de wereld zingt voor Degeen’ die eeuwig leeft. 
Laat het klinken door ons heen. 
 
En bouw uw Koninkrijk in de volken, 
uw wil geschied’ in de mensen om ons heen, 
tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst. 
Bouw uw koninkrijk in ons. 
Bouw uw koninkrijk op aard’! 

 
Zegen 
 
Samenzang lied 312 (canon) (ev.ldb.) 

Jezus vol liefde, 
U wilt ons leiden. 
Wij prijzen U als onze Heer. 
Kom met uw kracht, o Heer 
en vul ons tot uw eer, 
kom tot uw doel  
met ieder van ons 
Maak ons een volk Heer, 
heilig en rein,  
dat, U, Heer, volkomen  
steeds toegewijd zal zijn. 
 

 
De volgende Jeugddienst is op zondag 29 september 2019 

 
 
 

 


