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Jeugddienst zondag 30 januari 2022 - 09.30 uur 
 

Thema: Op Jezus vertrouwen, is een feestje bouwen 
 

 
 

 
 
 
 
Voorganger:  Hans van der Meer 
Muziek:  Driestwegband 
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Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied: ‘De kracht van uw liefde’ (Opwekking 488) 
 
Heer ik kom tot U, neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde. 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,  
en de kracht van Uw liefde. 
 
Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien 
en Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil,  
zodat ik U steeds dienen kan.  
En elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,  
en de kracht van Uw liefde. 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
en de kracht van Uw liefde. 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,  
en de kracht van Uw liefde. 
 
Votum en groet 
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Zingen: ‘Heer ik prijs uw grote naam’ (Opwekking 430) 
Heer, ik prijs uw grote naam.  
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
Die mij redding bracht en leven. 
U daalde neer van Uw troon om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf.  
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs Uw grote naam. 
 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
Die mij redding bracht en leven. 
U daalde neer van Uw troon om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs Uw grote naam. 
 
U daalde neer van Uw troon om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs Uw grote naam. 
U daalde neer van Uw troon om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs Uw grote naam. 
 
Gebed om Zijn ontferming 
 
Zingen: ‘Wie op de Heer vertrouwen’ (Opwekking 184) 
Wie op de Heer vertrouwen,  
zijn als de berg Sion die niet wankelt, maar voor altoos blijft. 
Rondom Jeruzalem zijn bergen; zo is de Heer rondom zijn volk 
van nu aan tot in eeuwigheid, 
Halleluja, halleluja. 
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Bijbellezingen:  
 
1 Korintiërs 2: 9 
Maar het is zoals geschreven staat: wat het oog niet heeft gezien en 
het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat 
heeft God bestemd voor wie hem liefheeft. 
 
Openbaring 21: 4 en 5 
Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, 
geen rouw, geen jammerklacht,, geen pijn, want wat er eerst was is 
voorbij. 
Hij die op de troon zat zei: “Alles maak ik nieuw.”- Ik hoorde zeggen: 
“Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.” 
 
Zingen: ‘Laat het feest zijn in de huizen’ (Opwekking 553) 
Laat het feest zijn in de huizen 
mensen dansen op de straat 
Als het onrecht buigt voor Jezus 
en het volk weer bidden gaat 
 
in de bergen, door de dalen 
Hoor ons loflied, overal 
In de hemel en op aarde 
als uw glorie, komen zal 
 
Laat uw licht zien in het duister 
als wij buigen voor het kruis 
laat uw heerlijkheid verschijnen 
in de wereld, in ons huis 
 
in de bergen, door de dalen 
Hoor ons loflied, overal 
In de hemel en op aarde 
als uw glorie, komen zal 
 
Overdenking: ‘Op Jezus vertrouwen is een feestje bouwen’ 
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Zingen: ‘Joy’ (for King and country) 
De laatste tijd heb ik gelezen, naar het nachtelijke nieuws gekeken,  
lijk het ritme niet te vinden, ik wil gewoon de blues zingen. 
Voelt als een nummer dat nooit... stopt. 
Het voelt alsof het nooit gaat. 
Ik moet dat vuur, vuur, terug in mijn botten krijgen 
Voordat mijn hart, hart, in steen verandert. 
Dus iemand geef alsjeblieft de megafoon door 
Ik roep het op de telling van drie 
Een twee drie 
Oh, hoor mijn gebed vanavond, ik zing naar de hemel 
Geef me kracht om mijn stem te verheffen, laat me getuigen.  
Oh, hoor mijn gebed vanavond, want dit is doen of sterven.  
Het is tijd om een keuze te maken, en ik kies voor vreugde 
Laat het je bewegen, laat het je bewegen, laat het je bewegen. 
Ja, ik kies voor vreugde 
 
Laat het je bewegen, laat het bewegen, laat het je bewegen.  
Ja-eh, toen ik jong was, waren mijn ogen vol leven.  
Maar nu ik ouder ben, leef ik met de snelheid van het licht. 
Het voelt alsof de cyclus nooit... stopt 
Het voelt alsof het nooit gaat 
Ik moet dat vuur, vuur, terug in mijn botten krijgen 
Voordat mijn hart, hart, in steen verandert 
Dus iemand geef alsjeblieft de megafoon door 
Ik roep het op de telling van drie 
Een twee drie Oh, hoor mijn gebed vanavond, ik zing naar de hemel. 
Geef me kracht om mijn stem te verheffen, laat me getuigen. 
 
Oh, hoor mijn gebed vanavond, want dit is doen of sterven.  
Het is tijd om een keuze te maken 
En ik kies voor vreugde. Laat het je bewegen, 
laat het bewegen, laat het je bewegen 
Ja, ik kies voor vreugde.  
Laat het je bewegen, laat het bewegen, laat het je bewegen 
Al loop ik door de vallei van de schaduw van de nacht 
Oh, met jou aan mijn zijde, stap ik in het licht ik kies vreugde 
Laat het je bewegen, laat het bewegen, laat het je bewegen 
Ik heb die vreugde, vreugde, vreugde, vreugde nodig 
Diep in mijn hart, diep in mijn hart om te blijven 
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Ik heb die vreugde, vreugde, vreugde, vreugde nodig 
Diep in mijn hart, diep in mijn hart om te blijven 
En ik kies voor vreugde 
Laat het je bewegen, laat het bewegen, laat het je bewegen. 
Oh, ik kies voor vreugde 
Laat het je bewegen, laat het bewegen, laat het je bewegen. 
Al loop ik door de vallei van de schaduw van de nacht 
Oh, met jou aan mijn zijde, stap ik in het licht ik kies vreugde 
 
Laat het je bewegen, laat het je bewegen, laat het je bewegen 
Ik heb die vreugde, vreugde, vreugde, vreugde nodig 
Diep in mijn hart, diep in mijn hart om te blijven 
Ik heb die vreugde, vreugde, vreugde, vreugde nodig 
Diep in mijn hart, diep in mijn hart om te blijven 
 
‘Hoopvolle toekomst’ (Soul survivor) 
We stonden aan de kant, maar U liet ons niet staan 
In uw liefde bent U ons niet voorbijgegaan 
U vroeg ons met U mee en riep ons naam voor naam 
In uw liefde durfde U de toekomst met ons aan 
 
Alle eer aan God die ons zijn vertrouwen geeft 
Hij is het die ons een hoopvolle toekomst geeft 
Prijs God, prijs God! 
 
Uw plan met ons staat vast, U twijfelt geen moment 
In uw liefde koestert U de plannen die U hebt 
We kunnen soms zo druk en ongeduldig zijn 
In uw liefde geeft U ons alles op zijn tijd 
 
Bridge: U loopt niet weg, U doet geen kwaad, 
God die niemand achterlaat 
U gaat voor en U voorziet, 
Vader God U twijfelt niet 
 
Dankgebed en Voorbeden 
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Zingen: ‘Op die dag’ (Opwekking 818) 
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus 
Eenmaal heelt U iedere wond 
Heel de oude wereld verdwijnt 
De pijn voorbij 
 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus 
Eenmaal zal het duidelijk zijn 
Alle zorg en wanhoop verdwijnt 
De angst voorbij 
 
Op die dag, in de hemel 
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn 
Dan zijn wij bij Jezus 
En klinkt het overwinningslied 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus 
Kan genade heerlijker zijn 
En U maakt ons anders en nieuw 
Op die dag 
 
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus 
Eenmaal is het vechten voorbij 
Dan zien we uw macht en uw pracht 
Op die dag 
Op die dag, in de hemel 
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn 
Dan zijn wij bij Jezus 
En klinkt het overwinningslied 
 
Op die dag, in de hemel 
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn 
Dan zijn wij bij Jezus 
En klinkt het overwinningslied 
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Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus 
Kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw 
Ja, U maakt ons anders en nieuw 
U maakt ons anders en nieuw 
Op die dag 
 
Op die dag, in de hemel 
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn 
Dan zijn wij bij Jezus 
En klinkt het overwinningslied 
 
Collecte 
 
Slotlied: ‘Gods zegen voor jou’ (Sela) 
Gods liefde draagt jou. 
Zijn hand beschermt jou 
waar je ook bent of zal gaan. 
Ontvang Gods zegen 
over je leven: 
Vrede voor jou in zijn naam! 
 
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 
zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van Jezus, 
vervult, beschermt en zegent jou. 
 
Ga met Gods vrede. 
Deel in zijn zegen. 
Leef uit zijn volheid en kracht. 
Durf te geloven. 
Blijf op hem hopen: 
leef je geloof elke dag! 
 
Zegen - De Heer wil met ons meegaan 


