Wat heeft het voor zin?!

Jeugddienst Everdingen
8 april 2018
Met medewerking van:
Ds. Gerrit van Wolfswinkel
&
de jeugddienstcommissie.
Een gezegende dienst gewenst.

➢ Binnenkomst Kerkenraad
➢ Afkondigingen en welkom
➢ Samenzang: Lof aanbidding (opwekking 671) (staande)
U schiep zon en maan en sterrenpracht.
Vader U bent het geheim
van het leven; alles toont uw macht.
U bent alles wat mijn hart verlangt.
U bezielt mij; Heer U houdt
heel mijn leven veilig in uw sterke hand.
-RefreinLof, aanbidding, alle dank in mij
stroomt over uit mijn hart.
U maakt mij blij.
Van uw liefde zal ik blijven zingen.
Ik prijs uw naam.
Lof, aanbidding, alle dank in mij
stroomt over uit mijn hart.
U maakt mij blij.
Van uw liefde zal ik blijven zingen.
Ik prijs uw naam.
U geeft regen, zon en overvloed.
Vader, U bent het geheim
van het leven dat U bloeien doet.
U doorgrondt mij en U houdt van mij.
Wat een wonder; Heer U bent
heilig, hoogverheven, maar ook heel dichtbij.
-RefreinHeilig is de Heer almachtig.
Waardig, waardig is zijn naam.
-Refrein➢ Stil gebed, Votum & Groet (staande)

2x

➢ Samenzang: Niemand is als U (OTH 236)
Niemand is als U,
niemand die mijn hart vervult zoals U;
ook al zoek ik heel mijn leven lang door,
er is niemand zoals U.
2x
(m) Uw liefde stroomt als een brede rivier,
genezing komt door uw hand.
(v) Angstige kinderen schuilen bij U,
niemand is als U.
Niemand is als U,
niemand die mijn hart vervult zoals U;
ook al zoek ik heel mijn leven lang door,
er is niemand zoals U.
ook al zoek ik heel mijn leven lang door,
er is niemand zoals U.
➢ Gebed (door: Annemieke van Dieren)
➢ Geloofsbelijdenis (door: Anneke Verveer)
Wij geloven in de Here God,
onze Vader, die alles gemaakt heeft:
de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen.
Zo machtig is Hij!
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God,
die geboren werd in de stal van Bethlehem,
die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is.
Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood.
Wij geloven, dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan
en dat Hij terug komt op aarde,
om alles nieuw te maken.
Wij geloven in de Heilige Geest,
die gekomen is op het pinksterfeest
en die wonen wil in ons hart.
Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen:
als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader,
waar we allemaal thuis horen.
Wij geloven dat onze Heer onze zonden vergeven wil,

dat wij straks een nieuw lichaam krijgen
en dat we altijd bij de Here Jezus mogen zijn.
➢ Samenzang: Ik kniel neer en belijd (OTH 221)
Ik kniel neer en beleid:
U bent Heer in dit huis.
Ik kniel neer en beleid:
U bent Heer in dit huis.
2x
U bent mijn leven, mijn Licht,
ik zoek uw aangezicht.
Aan uw voeten, dicht bij U
kniel ik neer, kniel ik neer.
Ik kniel neer en beleid:
U bent Heer in dit huis.
Ik kniel neer en beleid:
U bent Heer in dit huis.
U bent Heer in dit Huis.
U bent Heer in dit Huis.
➢ Schriftlezing: Prediker 2: 11-26 (door: Mirjam van Dieren)
11

Toen richtte ik mijn aandacht op al mijn werken, die mijn handen
gemaakt hadden, en op het zwoegen waarmee ik had gezwoegd om ze
tot stand te brengen. Zie, het was alles vluchtig en najagen van wind.
Daarin was geen voordeel onder de zon.
12b
Daarna richtte ik mijn aandacht op het bezien van wijsheid, ook van
onverstand en dwaasheid. Immers, hoe zal de mens die na de koning
komt, doen wat al gedaan is?
13
Toen zag ik dat de wijsheid voorkeur heeft boven de dwaasheid,
evenals het licht voorkeur heeft boven de duisternis.
14
De wijze heeft ogen in zijn hoofd, maar de dwaas wandelt in de
duisternis. Toen merkte ik ook dat één lot hen allen treft.
15
Toen zei ik in mijn hart: Zoals het lot van de dwaas ook mijzelf treft,
waarom ben ik dan toen zo bovenmate wijs geweest? Ik sprak in mijn
hart: Ook dat was vluchtig.
16
Er is immers voor eeuwig niet meer herinnering aan een wijze dan aan
een dwaas. Wat er nu is, wordt in de dagen die komen, allemaal
vergeten. Hoe sterft de wijze met de dwaas?

17

Daarom haatte ik het leven, want het werk dat plaatsvindt onder de
zon, leek mij kwaad. Het is immers alles vluchtig en najagen van wind.
18
Ik haatte ook al mijn zwoegen waarmee ik zwoegde onder de zon,
zwoegen dat ik zou moeten overlaten aan de mens die er na mij zijn zal.
19
Want wie weet of die wijs zal zijn of dwaas? Toch zal hij beschikken
over al mijn zwoegen waarmee ik, zij het met wijsheid, heb gezwoegd
onder de zon. Ook dat is vluchtig.
20
Zo kwam ik ertoe mijn hart te doen wanhopen vanwege al het zwoegen
waarmee ik had gezwoegd onder de zon.
21
Want er is een mens wiens zwoegen met wijsheid, met kennis en met
bekwaamheid geschiedt, hij moet die als zijn deel overgeven aan een
mens die er niet voor gezwoegd heeft. Ook dat is vluchtig en een groot
kwaad.
22
Ja, wat heeft de mens aan al zijn zwoegen en aan wat zijn hart najaagt,
waarvoor hij zwoegt onder de zon?
23
Want al zijn dagen zijn vol leed, zijn bezigheid is verdriet. Zelfs in de
nacht komt zijn hart niet tot rust. Ook dat is vluchtig.
24d
Is het dan niet goed voor de mens dat hij eet en drinkt en zichzelf in
zijn zwoegen het goede laat genieten? Ook dit heb ik gezien: het komt uit
de hand van God.
25
- Wie eet en wie geniet er immers meer van dan ikzelf? –
26
Want Hij geeft de wijsheid, kennis en blijdschap aan de mens die goed
is voor Zijn aangezicht. Aan de zondaar echter geeft Hij de bezigheid om
te verzamelen en te vergaren, om het te geven aan wie goed is voor
Gods aangezicht. Ook dat is vluchtig en najagen van wind.
➢ Psalm 49: 4 en 7
4 Al zegt zijn hart: ,,Mijn huis zal eeuwig staan,
van kind tot kind gedurig overgaan",
al heeft hij 't land, waarop zijn trotsheid roemt,
zijn grootsheid bouwt, naar zijnen naam genoemd,
't Is alles wind, waar zich zijn hart mee streelt:
de mens, hoe mild door 't aards geluk bedeeld,
hoe hoog in eer, in macht en staat verheven,
vergaat als 't vee, en derft in 't eind het leven.
7 Schoon hij zich op deez' aard' in wellust baadt,
en ieder roemt zijn weeld' en overdaad,
hij daalt nochtans, gelijk zijn gans geslacht,
vervreemd van God, in 's afgronds donk'ren nacht.

Gij dan, o mens, hoe waard, hoe groot in eer,
zo gij den wil versmaadt van uwen Heer’,
dan gaat gij, als de beesten, haast verloren:
een wis verderf is u ten lot beschoren.
➢ Preek
➢ Solozang: Alles wat er is (Marcel en Lydia Zimmer)
Alles wat er is, is lucht en leegte
wat is nu het doel van dit bestaan?
Zie, de zon komt op, de zon gaat onder
en snelt weer naar de plek om op te gaan
Alles wat er is zal eens verdwijnen
en komt weer terug zoals het ooit begon
de geschiedenis zal zich steeds herhalen.
Nee, er is niets nieuws onder de zon.
-RefreinMaar voor alles wat er is onder de hemel
voor alles wat gebeurt is er een tijd.
God heeft het een juiste plek gegeven
en wat Hij doet is tot in eeuwigheid
wat Hij doet, dat doet Hij voor altijd.
Alles wat er is onder de hemel
alles wat gebeurt onder de zon.
Nee, ik kan de zin ervan niet vinden
ik wou dat ik het nu begrijpen kon.
Alles wat er is wil ik doorgronden
maar ook dit is jagen naar de wind.
Met heel mijn hart ben ik op zoek naar wijsheid
ik hoop dat ik het ooit nog eens vind.
-Refrein-

Ik eet en ik drink
geniet van het leven
en van de tijd
die God heeft gegeven.
Het leven is meer
dan dat ik besta
Heb eerbied voor God
en leef zijn geboden na.
-Refrein➢ Samenzang: Al wat ik ben (opwekking 697)
Al wat ik ben,
leg ik in uw hand,
ik geef mijzelf volledig.
Mijn leven rust
in de palm van uw hand,
ik ben van U voor eeuwig.
-RefreinJezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing,
bent U alleen.
Zo wandel ik
heel dicht aan uw zij,
ook in mijn pijn
vertroost U mij.
En ik vertrouw
op wat U belooft,
uw woord staat vast
voor eeuwig.
-Refrein 2x-

Ik aanbid U,
ik aanbid U, Heer.

2x

Ik vertrouw U,
ik vertrouw op U.

2x

-Refrein- 2x
➢ Samenzang: Houd me dicht bij U (OTH 220)
Houd me dicht bij U,
laat me nooit meer gaan.
Voor U leg ik mijn leven neer,
verlangend naar uw vriendschap, Heer.
U alleen begrijpt
wat ik nodig heb;
Uw liefde die mij warmte geeft,
als U mij in uw armen neemt
Leid mij naar uw hart,
breng mij terug naar U.
U bent mijn doel,
U bent mijn hartsverlangen.
U bent mijn doel.
houd mij heel dicht bij U.
Draw me close to You
never let me go.
I lay it all down again
to hear You say that I'm your friend.
You are my desire
no one else will do.
Cause nothing else could take your place
to feel the warmth of your embrace.
Help me find the way
bring me back to You.

You're all I want.
You're all I've ever needed.
You're all I want.
Help me know You are near.
➢ Collecte
1e Het kerkgebouw
2e HGJB
3e Ere dienst
➢ Dankgebed
➢ Samenzang: Juicht / Hij is verheerlijkt (sela)
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.
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog,
'k zal Hem prijzen.
Hij is verheerlijkt,
voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog zijn naam.
Hij is mijn God,
zijn waarheid houdt eeuwig stand.
hemel en aard'
verheugen zich in zijn naam.
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog.
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.

2x

➢ Zegen (staande)
Iedereen is van harte uitgenodigd om in het Hervormd Centrum,
onder het genot van een kopje koffie, thee of iets fris,
de preek van de jeugddienst te bespreken.
Aan deze dienst werkten mee:
De jeugddienstcommissie: Anneke Verveer, Annemieke van Dieren,
Coen IJmker, Mirthe van Alphen en Wilke de Groot
Cajon: Arie van Eck
Dwarsfluit: Wilke de Groot
Geluid: Dieter van Lier
Gitaar: Femke Kooyman
Orgel: Jochem Haag
Ouderling van dienst: Govert Burggraaf
Piano: Mariët van Eck en Marije de Groot
Voorganger: Ds. Gerrit van Wolfswinkel
Zanger(essen): Delian Kool, Femke Kooyman, Hannah van Zanten en
Mariët van Eck

