
JONGERENDIENST, zondag 27 oktober 2019, 19.00 uur 
 
Thema: ‘LIGHT IN THE NIGHT’, Licht aan of Licht uit? 
    (we denken na over Halloween)  
 
Voorganger:    ds. J.M. Weststrate 
Muz. begeleiding:  G.R.O.W. uit Wezep 
Bijbellezing:     1 Johannes 1 
Collecten:      Gemeente en Ned. Bijbelgenootschap 
_________________________________________________________________ 
 
G.R.O.W. (1 lied) 
 
Samenzang lied 334 (opw.) 
 Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
 waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
 Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
 Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
 Schijn in mij, schijn door mij. 
 refrein: 

 Kom, Jezus kom, 
 vul dit land met uw heerlijkheid. 
 Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
 Zend uw rivier, laat uw heil 
 heel de aard' vervullen. 
 Spreek, Heer, uw woord: 
 dat het licht overwint. 
 
 Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
 Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
 Door het bloed mag ik U toebehoren. 
 Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
 Schijn in mij, schijn door mij. (refr.) 
 
 Staan wij oog in oog met U Heer. 
 Daalt uw stralende licht op ons neer. 
 Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
 U volmaakt wie volkomen zich geven. 
 Schijn in mij, schijn door mij. (refr.) 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
Aanvangslied 785 (opw.) 
 Ik bouw op Jezus, anders niet; 
 het is zijn bloed dat redding biedt. 
 Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; 
 ik steun alleen op Jezus' Naam. 
 
 Ik bouw op Jezus, anders niet; 
 het is zijn bloed dat redding biedt. 
 Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; 
 ik steun alleen op Jezus' Naam. 
 refrein: 

 Heer, U bent ons fundament. 
 Zwak wordt sterk, door al uw werk. 
 In de storm blijft U Heer; hoogste Heer. 
 
 Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, 
 toont Hij zijn liefde die mij draagt. 
 Al woeden stormen om mij heen, 
 mijn anker rust in Hem alleen! 
 Mijn anker rust in Hem alleen. (refr.3x)      
 
 
 

 Wanneer Hij komt met luid geschal, 
 Weet ik dat Hij mij kennen zal. 
 Bekleed met zijn gerechtigheid 
 Ben ik van Hem in eeuwigheid! 
 
Woorden om mee te beginnen 
 
Samenzang lied 672 (opw) 
 Heerser over alle dingen, 
 God van de oneindigheid, 
 van uw liefde wil ik zingen, 
 buigen voor uw majesteit. 
 Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
 voor altijd blijft uw trouw bestaan. 
 Uw naam weerklinkt door het heelal: 
 ‘Die was en is en komen zal.’ 
 
 U alleen kunt grootheid tonen 
 in een enkel ogenblik 
 De natuur spreekt zonder woorden, 
 vol verwond’ring luister ik. 
 U schiep leven door uw Woord, 
 bracht het licht en duister voort. 
 Zelfs nu uw werk in zonde lijdt 
 weerspiegelt het uw heerlijkheid. 
 
 In het lijden van dit leven, 
 in een dal van duisternis, 
 wilt U mij uw liefde geven 
 en de vrede die ik mis. 
 Leid mij aan uw sterke hand 
 veilig naar de overkant. 
 Ik hoef geen gevaar te vrezen, 
 als uw huis mijn schuilplaats is. 
 
 Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
 voor altijd blijft uw trouw bestaan. 
 Uw naam weerklinkt door het heelal: 
 ‘Die was en is en komen zal.’ 
 
 Heerser over alle dingen,  
 God van de oneindigheid.  
 Van uw liefde wil ik zingen, 
 buigen voor uw majesteit.   
  
 Heerser over alle dingen,  
 God van de oneindigheid.  
 Van uw liefde wil ik zingen, 
 buigen voor uw majesteit.   
 
Gebed 
 
Introductie thema 
 
G.R.O.W. (1 lied) 
 
Bijbellezing: 1 Johannes 1 vers 1 t/m 7 
 



 
Samenzang lied 527 (opw.) 
 Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken, 
 dit is de nacht dat zijn leven begon. 
 ’n Sluier van angst en pijn lag op de volken, 
 totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 
 Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; 
 stralend breekt die heldere morgen aan. 
  
 Prijs nu zijn naam, samen met de engelen.    
 O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam.  
 O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam.  
 
 Wat Hij ons leert is geven om een ander; 
 liefde alleen is de weg die Hij wees. 
 En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden 
 vrij van het juk van verdrukking en vrees. 
 Uit ons hart en dwars door alle tranen 
 ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. 
 
 Prijs nu zijn naam, de naam aller namen,  
 en geef Hem glorie in alle eeuwigheid. 
 En geef Hem glorie in alle eeuwigheid. 
   
 Overweging 1 LICHT UIT 
 
Samenzang: lied ‘Shine Your light’ 
 Shine Your light, 
 shine Your light, 
 shine Your light 
 on me, Jesus. 
 
 You are the morning star, 
 my precious one. 
 Almighty guard You are, 
 great things You've done. 
 Through all eternity, 
 I give You praise. 
 A bright new song I sing, 
 stand face to face. 
 
 Shine Your light, 
 shine Your light, 
 shine Your light 
 on me, Jesus. 
 
 You are the great I am, 
 the King of Kings. 
 Red rock of ages, 
 my urge to sing. 
 Through all eternity, 
 I will proclaim. 
 You won the victory, 
 I bless Your name. 
 
 Shine Your light, 
 shine Your light, 
 shine Your light 
 on me, Jesus. 
 
   Overweging 2 LICHT AAN 
 
G.R.O.W. (1 lied) 
 
Dankgebed en voorbede 

 
Inzameling van de gaven (gemeente en N.B.G.)  
 
Samenzang lied 595 (opw.) 
 Licht van de wereld, 
 U scheen in mijn duisternis; 
 nu mag ik zien wie U bent. 
 Liefde die maakt, 
 dat ik U wil kennen Heer, 
 bij U wil zijn elk moment. 
 refrein:  

 Voor U wil ik mij buigen, 
 U wil ik aanbidden, 
 U wil ik erkennen als mijn Heer. 
 Want U alleen bent waardig, 
 heilig en rechtvaardig, 
 U bent zo geweldig goed voor mij. 
 
 Hemelse Heer, 
 U, die hoog en verheven bent, 
 Koning vol glorie en macht, 
 bent als een kind 
 naar de wereld gekomen, 
 legde uw heerlijkheid af. (refr.) 
 
 En nooit besef ik hoe U leed,   
 de pijn die al mijn zonde deed.  
 En nooit besef ik hoe U leed,  
 de pijn die al mijn zonde deed. (refr.)  

 
Zegen 
 
Samenzang lied 184 (ev.ldb.) 
 Ik wandel in het licht met Jezus. 
 Het donk're dal ligt achter mij 
 en 'k weet mij in zijn trouw geborgen; 
 welk een liefdevolle Vriend is Hij. 
 refrein: 

 Ik wandel in het licht met Jezus, 
 en 'k luister naar zijn dierb're stem 
 en niets kan m'ooit van Jezus scheiden, 
 sinds ik wandel in het licht met Hem. 
 
 Ik wandel in het licht met Jezus, 
 geen duist’re wolk bedekt de zon 
 en ‘k kan niet anders, ‘k moet Hem prijzen, 
 die de zonde in mij overwon. (refr.) 
 
 Ik wandel in het licht met Jezus, 
 mijn ziel is Hem gans toegewijd. 
 Met Hem verrezen tot nieuw leven, 
 volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid. (refr.) 
 
 Ik wandel in het licht met Jezus, 
 o mocht ik zelf een lichtje zijn, 
 dat straalt temidden van de wereld, 
 die gebukt gaat onder zorg en pijn. (refr.) 
 
De volgende jongerendienst is op zondag  
24 november 19.00 uur 
 
 


