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             Jeugddienst Everdingen 8 oktober 
   Met medewerking van: 

 Ds. van Wolfswinkel en de jeugddienstcommissie 
 

Een gezegende dienst gewenst. 
 
 
 
 
 
 



➢ Binnenkomst Kerkenraad 
 

➢ Afkondigingen 
 

➢ Samenzang: Breng ons samen (Sela) (Staande) 
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. 
 
-Refrein- 



Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.      2x 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één!  
 
-Refrein- 2x 
 

➢ Stil gebed, Votum & Groet (staande) 
 

➢ Samenzang: Laat heel de wereld het zien OTH 321 
Laat heel de wereld het zien 
maak de volk'ren weer blij 
door de klank van zijn stem. 
Heuvels en dalen breek uit! 
Kom en juich, zing het luid! 
Klap je handen voor Hem! 
 
-Refrein- 
Liefde en recht zal Hij brengen op aard', 
een eeuwige heerschappij. 
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 
't Woord van de waarheid maakt vrij. 
Het maakt vrij. 
 
Laat heel de wereld het zien, 
maak gevangenen vrij, 
breng de eenzamen thuis. 
Heel satans bolwerk stort neer, 
door 't gebed tot de Heer, 
door de kracht van het kruis. 
 
 
 



-Refrein- 
Laat heel de wereld nu staan 
vol ontzag voor zijn naam, 
zing het lied dat Hem eert. 
Wees niet meer stil, zeg het voort 
tot de wereld het hoort: 
Jezus regeert! 
 
-Refrein- 

 
➢ Gebed  

 
➢ Psalm 143:10 

Leer mij, o God van zaligheden, 
mijn leven in Uw dienst besteden, 
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand! 
Uw goede Geest bestier’ mijn schreden 
en leid’ mij in een effen land. 
 

➢ Geloofsbelijdenis 
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: Jezus alleen (Opwekking 575) 

(Allen) 
Jezus alleen, ik bouw op Hem  
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.  
Door stormen heen hoor ik zijn stem,  
dwars door het duister van de nacht. 
Zijn woord van liefde dat mij sust  
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament;  
dankzij zijn liefde leef ik nu. 
  
(Vrouwen)  
Jezus alleen werd mens als wij;  
klein als een kind, in kwetsbaarheid.  
Oneindig veel hield Hij van mij,  
leed om mijn ongerechtigheid. 
  
(Allen) 
En door zijn offer werd ik vrij,  
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,  
ontnam de dood zijn heerschappij;  
dankzij zijn sterven leef ik nu. 
  
 
 



(Mannen)  
Daar in het graf, in dood gehuld,  
leek al zijn macht tenietgedaan.  
Maar, o die dag, dat werd vervuld:  
Jezus, de Heer is opgestaan! 
  
(Allen) 
Sinds Hij verrees in heerlijkheid  
ben ik van vloek en schuld bevrijd.  
Ik leef in Hem en Hij in mij;  
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 
  
(Allen) 
Geen levensangst, geen stervensnood;  
dat is de kracht, waar ik in sta.  
Van eerste stap tot aan de dood  
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
Geen duivels plan of aards bestaan  
kan mij ooit roven uit zijn hand.  
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;  
in die verwachting houd ik stand. 
In Hem alleen, in Hem alleen! 
 

➢ Schriftlezing Jakobus 2: 14 t/m 26  
14a Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij  
geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? 
15b Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou  
hebben aan dagelijks voedsel,  
16 en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm  
en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft,  
wat voor nut heeft dat dan? 
17 Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood. 
18 Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij  



dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof  
laten zien. 
19 U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de  
demonen geloven dit, en zij sidderen. 
20 Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood  
is? 
21 Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen  
hij Izak, zijn zoon, op het altaar offerde? 
22 Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de  
werken het geloof volmaakt is geworden? 
23 En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het is  
hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. 
24 U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet  
alleen uit geloof. 
25 En is Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit werken  
gerechtvaardigd, toen zij de boden heeft ontvangen en langs een andere  
weg heeft laten weggaan? 
26 Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof  
zonder de werken dood. 

 
➢ Preek 

 
➢ Solozang: Ga (Matthijn Buwalda) 

Er is geen plan B, 
U wilt Uw koninkrijk opbouwen met ons 
en U gaat met ons mee, 
want U blijft altijd trouw aan Uw verbond. 
U roept ons op om U te volgen, 
U roept ons niet om stil te staan. 

 
 
 



-Refrein-  
U zegt ga! U wilt dat wij gaan! 
Wat heeft de wereld aan Uw zegen 
als wij ons niet bewegen? 
U zegt ga! U wilt dat wij gaan! 
Alleen Uw liefde kan de wereld helen. 
U wilt dat wij die liefde uit gaan delen, U zegt ga! 
 
Er gaat veel kapot. 
U vraagt ons hoop te zijn in de grootste nood. 
Almachtige God, 
U bouwt een Koninkrijk op vanuit de goot. 
U roept ons op om U te volgen, 
U roept ons niet om stil te staan. 
 
-Refrein- 2x  
 
Wij willen Uw handen en Uw voeten zijn, 
wij willen hoop en rijkdom delen. 
Wij willen troost zijn in de diepste pijn,  
wij willen hen die naakt zijn kleden.                          3x  
We willen leven voor een kind dat sterft, 
omhelzen wie er wordt vermeden. 
Licht zijn voor wie in het donker zwerft, 
uw gerechtigheid gaan leven 

 
 -Refrein- 
 

➢ Samenzang: Wij zijn het licht (OTH 309) 
Breng daar samen waar mensen verdeeld, 
elkaar bestrijden en de liefde verkilt. 
Blijf in de liefde die anderen vindt; 
die niet verdeelt, maar juist samenbindt. 



-Refrein-  
Wij zijn het licht in een wereld 
die de duisternis verkiest (wij zijn het licht). 
Wij zijn het zout van de aarde, 
dat haar kracht niet verliest (wij zijn het zout). 
Wij zijn een lamp op een voet, (die helder licht verspreidt) 
Wij zijn een stad op een berg, (die niet verborgen blijft) 
Wij zijn het licht in een wereld die de duisternis verkiest. 
  
Geef je liefde, waar leugens en haat 
de mens doet lijden; tot gevangenen maakt. 
Spreek de waarheid die levens bevrijdt. 
Leef als Gods kind, in gerechtigheid. 
 
-Refrein-  
  
Ga in vrede, houd vast aan de hoop. 
Blijf in zijn liefde en bewaar het geloof. 
Wees als de minste tot dienen bereid. 
Leef als een kind van het koninkrijk. 
 
Wij zijn het licht in een wereld 
die de duisternis verkiest (wij zijn het licht). 
Wij zijn het zout van de aarde, 
dat haar kracht niet verliest (wij zijn het zout). 
Wij zijn een lamp op een voet, (die helder licht verspreidt) 
Wij zijn een stad op een berg, (die niet verborgen blijft) 
Wij zijn het licht in een wereld die de duisternis verkiest 3x 

 

 

 

 



➢ Samenzang: Vertel het aan de mensen (OTH 451) 
Vertel het aan de mensen 
Wie liefde heeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen  
Wie vrede geeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
Dat Jezus leeft 
Vertel het aan de mensen 
 
Want iedereen moet weten  
Wie liefde heeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten  
Wie vrede geeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten 
Dat Jezus leeft 
Iedereen moet weten 
 

➢ Collecte 
1e Ere dienst  
2e voor Stichting Goud  
3e het kerk gebouw  

 
➢ Dankgebed 

 
➢ Samenzang: Zegen mij op de weg die ik moet gaan (OTH 137)  

(Staande)  
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
 



Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
  
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
  
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn.                                               2x 
Met een hart vol vrede,                                                  
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Met een hart vol vrede, 
Zijn wij zegenend nabij 
Van Uw liefde delend, 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 

 
 

 

➢ 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: Amber Kers, Anneke Verveer,  
Mariët van Eck, Mirthe van Alphen en Wilke de Groot 
Cajon: Arie van Eck  
Dwarsfluit: Wilke de Groot 
Geluid: Dieter van Lier   
Gitaar: Femke Kooyman 
Orgel: Gert van Ooyen 
Piano: Mariët van Eck en Marije de Groot  
Voorganger: Ds. van Wolfswinkel 
Zanger(essen): Delian Kool, Femke Kooyman,  
Hannah van Zanten en Mariët van Eck 

 
 


