
JEUGDDIENST, zondag 31 maart, 19.00 uur 2019 
 
Thema: GRENZELOOS GELOVEN 
 
Voorganger:  Roger Dragstra 
Muz. medew.:  In Spirit United 
Bijbellezing:  Genesis 28 
Collecten:   Gemeente en Jeugdwerk 
________________________________________________________________ 
 
In Spirit United: ‘Open the Eyes of my hart, Lord’ 
 
1. 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! (refr.) 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
2. Samenzanglied 685 (opw.) 
 Met ons lied, Heer, 
 roept ons hart uit naar U, naar U alleen, 
 vol verwachting, vol verlangen naar U. 
 U maakt ons één. 
 refrein:  

 Als wij u zien, Heer, geeft U kracht om op te staan. 
 Wij mogen vrij van angst en schaamte 
 in uw huis binnengaan.  
 Hosanna, hosanna.   
 U bent de God van redding.U zij de eer, aanbidding. 
 Hosanna, hosanna. 
 Kom met uw Geest, vernieuw ons. 
 Verheerlijk uw naam, Heer Jezus. 
 
 Met ons lied, Heer, 
 keert ons hart zich naar U, naar U alleen. 
 U maakt harten die gebroken zijn heel. 
 U maakt ze één. (refr.) 

 Solo 
 Als wij u zien, Heer, geeft U kracht om op te staan. 
 Wij mogen vrij van angst en schaamte binnengaan. 
 Als wij u zien, Heer, geeft U kracht om op te staan. 
 Wij mogen vrij van angst en schaamte 
 in uw huis binnengaan. 
 Hosanna, hosanna. 
 U bent de God van redding. U zij de eer, aanbidding. 
 
 Hosanna, hosanna. 
 Kom met uw Geest, vernieuw ons. 
 Verheerlijk uw naam, Heer Jezus. 
 Hosanna, hosanna. Hosanna, hosanna! 
 
Een speciaal welkom 
 
3. Samenzang lied 702 (opw. ,2x zingen) 
 Er is kracht voor wie hopen op de Heer,  
 wij hopen op de Heer, ja wij hopen op de Heer. 
 Nieuwe kracht als wij hopen op de Heer;  
 wij hopen op de Heer. ja, wij hopen op de Heer. 
  
 De God die troont voor eeuwig, 
 de hoop die onze redding is. 
  
 U bent de God die eeuwig leeft. 
 De God die eeuwig leeft. 
 U raakt niet moe of uitgeput, Heer.  
 U bent de zwakke tot een schild.  
 U sterkt en troost wie lijdt.  
 U tilt ons op met arendsvleugels. 
 solo   
 U bent de zwakke tot een schild.  
 U sterkt en troost wie lijdt.  
 U tilt ons op met arendsvleugels. 
 
Gebed 
Introductie thema 
 
4. Samenzang lied 770 (opw.) 
 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
 Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  
 Een boog in de wolken als teken van trouw, 
 staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
 ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 refrein: 

 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
 uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’ 
 
 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
 dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
   
 O Naam aller namen, aan U alle eer. 
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. (refr.) 

 



Bijbellezing: Genesis 28 vers 10-22 
 
5. Samenzang lied 782 (opw.) 
 (onderstaand couplet 2x zingen) 
 Ik heb U lief, Heer, mijn sterkte, 
 Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder. 
 God, mijn steenrots, bij U kan ik schuilen. 
 Mijn schild, mijn burcht, kracht die mij redt. 
 Ik roep, ik roep, ik roep, ik roep met heel mijn hart.  
 refrein: 
 Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer. 
 Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer. 
 Want ik ben van mijn vijanden verlost. 
 
 U bent het schild, dat mij redt. 
 Uw rechterhand is mij tot steun. 
 Uw Woord maakt mij sterk,  
 U baant de weg voor mijn voet, ik wankel niet. 
 Ik roep, ik roep, ik roep,  
 ik roep met heel mijn hart. (refr.) 
 Bridge 
 In mijn nood riep ik tot de Heer. 
 Ik schreeuwde naar God om hulp. 
 En Hij hoorde mijn stem, 
 mijn roepen bereikte Hem. 
 
 Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer. (4x) 
 Want ik ben van mijn vijanden verlost 
 
Overweging( 1) 
 
6.Samenzang lied 801 (opw.) 
 (onderstaand couplet 2x zingen) 

 Mijn hart gelooft  Mijn mond belijdt 
 Dat Jezus leeft en leeft in mij 
 Ik houd mij vast aan Hem met alles wat ik ben, 
 Mijn hoop is in zijn naam alleen. 
 refrein: 
 Immanuel  God dichtbij 
 Hij is het leven.  Het vuur in mij 
 Immanuel,  God dichtbij Hij is het leven in mij 
 
 Mijn hart gelooft  mijn mond belijdt 
 Waar ik ook ben  daar is Hij bij 
 God toont zijn koninkrijk. Ik draag zijn heerlijkheid. 
 Door zijn aanwezigheid in mij. (refr.) 
 (onderstaande regels 2x zingen) 
 God is achter en voor mij  omgeeft mij altijd. 
 Hij is boven en onder zelfs binnenin mij 
 
 Immanuel  God dichtbij Hij is het leven 
 Immanuel  God dichtbij 
 Hij is het leven  het vuur in mij 
 Immanuel,  God dichtbij. 
 Hij is het leven in…  (refr.) 
 
Overweging (2) 
 
In Spirit United: Hillsong – So will I 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Collecte (gemeente en Jeugdwerk) 
Tijdens de collecte:  
In Spirit United: Israël Houghton-I know who I am 
 

7. Samenzang lied 747 (opw.) 
 Wij geloven,  in een keerpunt in de tijd,  
 als Jezus komt in heerlijkheid;  
 een dag van diep ontzag en spijt. 
 Wij geloven, In de victorie van het kruis, 
 in een altijddurend thuis; 
 de dood voorbij, het leven tegemoet! 
    
 In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan.  
 Door U alleen staan wij sterk!  
 Met U zullen wij leven in uw koninkrijk. 
  refrein: 
 Wij verwachten en geloven, 
 dat Uw rijk eens komen zal:  
 Overvloedig niet te stuiten, 
 bruisend als een waterval, 
 smelten onze stemmen samen, 
 In een hemels lofgezang,  
 voor onze koning Heerser van ’t heelal! 
  
 Wij geloven, In een kerk God toegewijd, 
 door Jezus Christus vrijgepleit;  
 een kerk die leeft en Hem belijdt.  
 Wij geloven, In de victorie van Gods rijk, 
 overwinning in de strijd;  
 de nacht voorbij, met haast hem tegemoet! 
 
 In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan.  
 Door U alleen staan wij sterk!  
 Met U zullen wij leven in uw koninkrijk. (refr.) 
 (onderstaand couplet 2x zingen) 
 In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan.  
 Door U alleen staan wij sterk!  
 Met U zullen wij leven in uw koninkrijk. (refr.) 
 
Zegen 
 
8. Samenzang lied 798 (opw.) 
 Wij zijn het volk van God  
 wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. 
 Een levenlang te gast  
 er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. 
 Houd vol, Houd vol  Hij laat niet los. 
 
 Het is een zegetocht van heiligen  
 en twijfelaars bij elkaar. 
 Maar kijk wij lopen nog 
 wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 
 Houd vol, Houd vol  Hij laat niet los. 
 refrein: 
 God is voor ons, God is naast ons  
 God is altijd om ons heen. 
 Laat maar komen, wat hierna komt 
 want hij laat ons nooit alleen. 
 
 En nu wij zijn omringd door zoveel helden  
 die ons voor zijn gegaan. Nu geven wij niet op 
 Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. 
 Houd vol, Houd vol  Hij laat niet los. (refr. 2x) 
 

 Houd vol, Houd vol Hij laat niet los. (4x) 
 (refrein: 2x): God is voor ons………  
 Na laatste regel: God laat ons nooit alleen. 


