
JEUGDDIENST, zondag 29 september, 19.00 uur 2019 
 
Thema: ‘Pole position’ 
 
Voorganger:   Roger Dragstra 
Muz. begeleiding: Band ‘Seven’ 
Bijbellezing:    Hebreeën 12 vers 14 (Bijbel in gewone taal) 
Collecten:    Gemeente en Jeugdwerk 
________________________________________________________________________ 
 
Samenzang lied 174 (opw.) 
 refrein: 
 Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions, 
 verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft. 
 Hij is verrezen en leeft, 
 Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft. 
 
 Liefde bedekt zijn schepping, 
 de bloemen, de vogels, het gras. 
 Zou Hij dan jou vergeten, 
 Jezus die blinden genas, verrees. (refr.) 
 
 Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions, 
 verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft. 
 Hij is verrezen en leeft, 
 Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft. 
 
 Wees als een boom die vrucht draagt, 
 ieder seizoen op zijn tijd. 
 Drink van het levend water, 
 Jezus, de bron voor altijd, verrees. (refr.2x) 
 
 Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft. 
 Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft. 
 
Samezang lied 722 (opw.) 
 Heer, ik dank U, 
 voor wat U heeft gedaan, 
 ik kon niet doorgaan op eigen kracht. 
 Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan, 
 U spreekt mij vrij, want het is volbracht! 
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 refrein: 
 Dat is genade! 
 En wat ik de of laat, 
 uw liefde blijft bestaan, 
 uw liefde wordt niet minder of meer. 
 Vastberaden geloof ik in uw naam, 
 zo blijf ik stevig staan, 
 want Jezus is mijn rots en mijn Heer. 
 Genade! 
 
 Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan, 
 U bracht mij veilig in Uw gezin. 
 U vergaf mij; mijn schuld is weggedaan. 
 U gaf mijn leven een nieuw begin. (refr.) 
 
 God houdt van zondaars, 
 van wie ik ben en wat ik ooit zal zijn, 
 maakt mij een winnaar 
 en satans listen krijgen mij niet klein! 
 
 Ik mag leven,  want Jezus kocht mij vrij, 
 de borgsom werd met zijn bloed betaald. 
 Jezus Christus, die alles gaf voor mij, 
 Geeft mij nu leven dat door zal gaan. (refr.) 
 
 Genade! Genade! Genade!  
 
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. 
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 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.) 
 
 onderstaand couplet wordt 2x gezongen, daarna refrein 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! 
 
 Verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
Mededelingen door de jeugdouderling 
 
Samenzang lied 589 (opw.) 
 Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 
 met blijdschap in mijn hart. 
 Ik wil jubelen voor U, Heer, 
 mijn hart is vol ontzag. 
 
 Ik erken: u Heer bent God 
 en ik behoor U toe. 
 Mijn aanbidding is slechts voor U 
 wat ik ook denk of voel. 
 refrein: 

 En ik ga door de poorten met een loflied, 
 want ik wil U ontmoeten deze dag. 
 En ik zing U alle lof toe, 
 ‘k hef mijn handen naar U op. 
 Ik prijs Uw naam. 
 God van de eeuwigheid! 
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 Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 
 met blijdschap in mijn hart. 
 ik wil jubelen voor U, Heer, 
 mijn hart is vol ontzag.  
 
 Ik erken: u Heer bent God 
 en ik behoor U toe. 
 Mijn aanbidding is slechts voor U 
 wat ik ook denk of voel. (refr.) 
 
 Want de Heer is goed. 
 Zijn goedertierenheid 
 is tot in eeuwigheid, amen! 
 Ja de Heer is goed, 
 zijn liefde en zijn trouw 
 zijn tot in eeuwigheid, amen! 
  
 En ik ga door de poorten met een loflied, 
 want ik wil U ontmoeten deze dag. (refr.) 
 
 Ik prijs Uw naam God van de eeuwigheid!  
 Ik prijs Uw naam God van de eeuwigheid!  
 
Votum en groet 
 
Samenzang lied  815 (opw.) 
 Vul dit huis met Uw glorie. 
 Vul dit huis met Uw glorie. 
 Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
 
 Want alles is door U en alles is tot U, 
 openbaar aan Uw heerlijkheid. 
 
 Vul dit huis met Uw glorie. 
 Vul dit huis met Uw glorie. 
 Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
 
 Want alles is door U en alles is tot U, 
 openbaar aan Uw heerlijkheid. 
 refrein: 

 Heilig, heilig, heilig is de Heer. 
 Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer. 
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 Vul dit huis met Uw glorie. 
 Vul dit huis met Uw glorie. 
 Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
 
 Want alles is door en alles is tot U, 
 openbaar aan Uw heerlijkheid. (refr.2x) 
 

 Vul dit huis met Uw glorie. 
 Vul dit huis met Uw glorie. 
 Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
 
 Want alles is door U en alles is tot U, 
 openbaar aan Uw heerlijkheid. 
 

 Vul dit huis met Uw glorie. 
 Vul dit huis met Uw glorie. 
 Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
 

 Want alles is door U en alles is tot U, 
 openbaar aan Uw heerlijkheid. 
 
Gebed 
 
SEVEN:  ‘Helder zicht’ 
 
Filmpje 
 
Bijbellezing: Hebreeën 12, vers 14 (Bijbel in gewone taal) 
 
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. 
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 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.  
 
PRAATJE: ‘pole Position’ 
 
SEVEN: -Genade 
 
Samenzang: ‘Jezus overwinnaar’ 
 Waar U verschijnt, wordt alles nieuw 
 Want U bevrijdt en geeft leven 
 Elke storm verstilt door de klank van Uw stem 
 Alles buigt voor Koning Jezus 
 
 U bent de held die voor ons strijdt 
 U baant de weg van over winning 
 Elke vijand vlucht ieder bolwerk valt neer 
 Naam boven alle namen, hoogste Heer 
 refrein: 

 Voor eeuwig is Uw heerschappij 
 Uw troon staat onwankelbaar 
 ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 
 Jezus, overwinnaar. 
 
 De duisternis licht op door U 
 De duivel is door U verslagen 
 Dood waar is je macht, 
 waar is je prikkel gebleven? 
 Jezus leeft en ik zal leven!  
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 De schepping knielt in diepst ontzag 
 De hemel juicht voor onze Koning 
 En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
 Naam boven alle namen, hoogste Heer. (refr.2x) 
 
 Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. 
 Naam boven alle namen. 
 (Naam boven alle namen) (refr.) 
 
 ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam,  
 Jezus, overwinnaar. U bent Jezus, overwinnaar,  
 Jezus, U bent overwinnaar. 
 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven (gemeente en Jeugdwerk) 
 
Samenzang: ‘In U weet ik wie ik ben’  
 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.  
 
 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. 
 
 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. 
 
 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.  
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 Wie de Zoon bevrijdt is voor altijd vrij. 
 'k Ben een kind van God Ja Zijn kind. 
 onderstaand couplet wordt 2x gezongen) 

 In mijn Vaders huis is er plaats voor mij. 
 'k Ben een kind van God Ja Zijn kind. 
 
 onderstaand couplet wordt 3x gezongen)  
 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. 
 
 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. 
 
Zegen 
 
Samenzang lied 404 (opw.) 
 Wij gaan op weg met brandend hart, 
 met een gebed bij elke stap. 
 Het lied van hoop klinkt door de landen, 
 zingend van de nieuwe dag. 
 
 Tweeduizend jaar  en dag en nacht 
 brandt deze vlam, verlicht ons land. 
 Mensen wachten, harten smachten 
 naar een liefde die verwarmt. 
 refrein: 

 Laat de vlam weer branden, als een helder baken; 
 als heraut van 't morgenuur. 
 Laat het lied weer sprank'len, laat de liefde branden, 
 als een vuur, als een vuur. 
 
 De liefde roept, de waarheid spreekt; 
 dat is de kracht waarmee wij gaan, 
 om hen die vallen, hen die wank'len 
 op te vangen in uw naam. (refr.) 
 
 als een vuur, als een vuur. als een vuur, als een vuur. 
 


