
JEUGDDIENST, zondag 30 SEPTEMBER, 19.00 uur 2018 
 
Thema:  GAVE GAVEN 

            
Voorganger:   Roger Dragstra 
Medewerking:  de band Seven 
Bijbellezing: 1 Korintiërs 12 en Romeinen 12:4vv  
Collecten:   Gemeente en Jeugdwerk 
__________________________________________________________________ 
 
Seven: ‘Kerk is een dak’ 
 
1.Samenzang lied 497 (opw.) 

Ik wil leven door uw Geest en in waarheid, o Heer. 
Alle liefde die ik heb, leg ik hier voor U neer. 

 Ik geef alles op voor U en houd niets apart. 
Heer, aanvaard mijn offer nu, mijn gebroken hart. 

  refrein: 

Jezus, wat kan ik doen, mijn Koning en Vriend? 
U gaf alles voor mij, meer dan ik had verdiend. 
Jezus, wat kan ik doen tot eer van uw naam? 
Neem dit lied aan als dank voor wat U hebt gedaan. 

 
Ieder woord schiet te kort  
en ik voel me verward, 
maar ik zing uit liefde voor U  
uit het diepst van mijn hart. 

  
Heer, mijn dankbaarheid is groot  
om wat U hebt betaald. 
Door uw lijden en uw dood  
werd mijn leven bepaald. 
U nam alle schande weg  
van mijn zonde en schuld 
en hebt mij vanaf uw troon  
met uw liefde vervuld.(refr.2x) 

  
Ieder woord schiet te kort  
en ik voel me verward, 
maar ik zing uit liefde voor U  
maar ik zing uit liefde voor U 
uit het diepst van mijn hart. 

  
Mededelingen kerkenraad 
 
Aanvangslied: ‘Votum en groet’(sela) 
 Votum 

 Onze hulp en onze verwachting 
 Is van God onze heer. 
 Hij die alles maakte , 
 Laat niet los wat hij begon. 
 Groet 

 Genade en vrede van God de Vader; 
 door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. 
 Hij woont met zijn Geest in ons. 
 Halleluja, halleluja, amen! 
 
Een speciaal welkom 
 
3.Samenzang lied 789 (opw.) 

U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 
 

refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 

 
De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. (refr.) 

bridge 2x: 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid. (refr.) 

 
-Seven: ‘In U weet ik wie ik ben’ 
-Gebed 
-Introductiefilmpje 
- Mr. Potaro head legt de gaven uit 
-Seven: ‘Vergeving’ 
 
4.Samenzang lied 807 (opw.) 

In mijn twijfels, mijn verdriet,  
in mijn falen ontbreekt U niet.  
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
 
In mijn onrust neemt U mijn hand;  
in mijn vragen houdt uw Woord stand.  
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
refrein: 
God van licht, wees mijn gids.  
Leid mij door het donker.  
Ik vertrouw op U.  
God van licht, wees mijn gids.  
Leid mij door het donker  
veilig naar de kust, waar U woont.  
Waar U woont, waar U woont, 
waar U woont, waar U woont. 
 
Storm en golven vrees ik niet.  
In de morgen zing ik mijn lied.  
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee. (refr.) 
bridge 4x 
U schijnt feller dan de sterren.  
Heer, U leidt ons door de storm. 
 
God van licht, wees mijn gids.  
Leid mij door het donker.  
Ik vertrouw op U.  
God van licht, wees mijn gids.  
Leid mij door het donker  
veilig naar de kust.  (refr.) 

    
   PRAATJE 1 
 



Bijbellezing (door de voorganger) 
 
5.Samenzang lied 428 (ev.ldb.) 

Dit is mijn hand en dat mijn voet. 
‘k Heb ze allebei nodig; 
waar moet ik heen als één het niet doet? 
Niets is er overbodig. 
‘k Heb mijn voeten nodig om te lopen 
en mijn handen om mijn schoenen vast te knopen. 
Hand, voet, knie, oog, oor, neus, keel, 
alles is nodig niets te veel.  
Alles is nodig niets te veel.  
 
Mijn hand kan niet zeggen tegen mijn voet: 
‘Ik heb jou niet nodig.’ 
Stel je eens voor, dan ging het niet goed. 
Niets is er overbodig. 
Want al kan ik met mijn handen ballen, 
Zonder m’n voeten zou ik op mijn snufferd vallen. 
Hand, voet, knie, oog, oor, neus, haar, 
alles is nodig voor elkaar.  
Alles is nodig voor elkaar.  
 
Ik ben de hand en jij de voet; 
wij zijn allebei nodig. 
Wat ik niet kan, kun jij juist goed. 
Niemand is overbodig. 
Jij bent gemaakt om mee te spelen, 
te lachen en te huilen en alles mee te delen. 
Niemand is minder, niemand is meer. 
Ieder is nodig bij de Heer.  
Ieder is nodig bij de Heer.  

 
6.Samenzang lied 808 (opw.) 

In de holte van Uw hand 
draagt U mij, mijn leven lang. 
Ook als de wereld mij benauwt, 
hoop ik op U, die van mij houdt. 
Ik ben meer dan vlees en bloed 
en voor zoveel meer bedoeld. 
refrein: 
U bent God, U bent die U bent. 
U blaast mij Uw adem in. 
Sta ik voor het heetste vuur, ik leef in U. 
U bent sterk, zelfs al ben ik zwak; 
U geeft kracht voor elke stap. 
Sta ik voor het heetste vuur, ik weet: 
Heer ik leef in U. 

 
Heer, Uw stem klinkt in de nacht. 
Sta ik op, dan juicht mijn hart! 
Toen ik verdwaald was, vond U mij; 
zelfs van de dood maakt U mij vrij! (refr.) 

 
onderstaand couplet 2x zingen 
Ik leef niet langer voor mijzelf, 
maar Christus leeft nu in mij. 
Christus leeft nu in mij. 
Mijn Heer voor eeuwig; U verdient 
alle eer en glorie, alle eer en glorie! 

 
   PRAATJE 2 
 
 
 
 

7. Samenzang lied 222 (ev.ldb.) 
In de Heer vind ik heel mijn sterkte, 
in  mijn God de vreugdezang. 
Gij die mijn bevrijding bewerkt, 
op U vertrouw ik en ken geen angst,  
op U vertrouw ik en ken geen angst,  

 
-Dankgebed en voorbede 
-Collecte: (gemeente en Jeugdwerk) 
  
Seven:  (tijdens de collecte): 
    ‘Leef voor de Heer; 
     ‘Helder zicht’ 
 
8.Samenzang lied 790 (opw.) 

God is mijn Herder, die mij weidt; 
in groene velden vind ik rust. 
Hij gaat mij voor naar stille wateren. 
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel. 
refrein: (m=man, v=vrouw, a=allen) 
m.Heer, ik vertrouw op U alleen. 
(v. Ik vertrouw, ik vertrouw op U.) 
m. Heer, ik vertrouw op U alleen. 
(v. Ik vertrouw, ik vertrouw op U.) 
m. Want uw trouw en goedheid volgen mij; 
(v. Trouw en goedheid volgen mij;) 
a. genade leidt mij naar huis. 

 
Hij leidt mijn voeten in het spoor 
van recht en waarheid, tot zijn eer. 
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol; 
een feestmaal staat voor mij klaar. (refr.) 

 
Al moet ik door een donker dal, 
ook dan vrees ik de boze niet; 
want U bent bij mij en uw stok en staf 
vertroosten mij steeds opnieuw. (refr.2x) 

 
Want uw trouw en goedheid volgen mij; 
genade leidt mij naar huis. 
Genade leidt mij naar huis. 

 
Zegen 
 
Samenzang lied 270 (ev.ldb.) 

 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
 wat wij hier beleden samen met elkaar. 
 Aan uw daag'lijks leven, uw gezin, uw werk. 
 Wil u daaraan geven, daar bent u Gods kerk. 
 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 
 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
 wat wij hier beleden samen met elkaar. 
 Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 
 dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 
 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 
De volgende Jeugddienst is op zondag 28 oktober 2018 19.00 uur 
 

 


