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Jeugddienst Everdingen 

7 april 2019 
Met medewerking van: 

Ds. Gerrit van Wolfswinkel 

& 

 de jeugddienstcommissie. 
 

Een goede dienst gewenst. 
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 Binnenkomst Kerkenraad 
 

 Afkondigingen en welkom  
 

 Samenzang: Kom, nu is de tijd: aanbid Hem (Op Toonhoogte 230)  
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God. 
Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 
Kom, zoals je bent en geef je hart. 
Kom. 
 
Eens zal elke tong U belijden als Heer, 
buigt zich elke knie voor U neer. 
Toch heeft U het beste aan hem beloofd, 
die nu in U gelooft. 
 
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God. 
Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 
Kom, zoals je bent en geef je hart. 
Kom. 
 
Eens zal elke tong U belijden als Heer, 
buigt zich elke knie voor U neer. 
Toch heeft U het beste aan hem beloofd,    
die nu in U gelooft. 
 
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God.  
Kom, zoals je bent, aanbid Hem.  
Kom, zoals je bent en geef je hart. 
Kom. 

 

 Stil gebed, Votum & Groet (staande)  
 

 Opening (door: Annemieke van Dieren) 
 

 
 

2x 



 
 

 Psalm: 89: 1 en 2 
8. Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. 

Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht! 
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen 
door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen. 
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven 
en onze Koning is van Isrels God gegeven. 

 
     9.   Gij hebt weleer van hem, dien Gij geheiligd hadt, 

gezegd in een gezicht, dat zoveel troost bevat: 
"Ik heb bij enen held voor Isrel hulp beschoren, 
hem uit het volk verhoogd, hem had Ik uitverkoren. 
'k Heb David, Mijnen knecht, Mijn gunsteling gevonden 
en hem met heil'ge zalf aan Mij en 't rijk verbonden. 
 

 Samenzang: God maakt vrij (Opwekking 720) 
In de naam van de Vader, 
in de naam van de Zoon, 
in de naam van de Geest voor Uw troon,            
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam. 
U geeft ons genade, U roepen wij aan. 
 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 
God maakt vrij, God maakt vrij 
in die hoop leven wij. 
 
In de naam van de Vader, 
in de naam van de Zoon, 
in de naam van de Geest voor Uw troon, 
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam. 
U geeft ons genade, U roepen wij aan. 
 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 

2x 



 
 
Refrein: 
God maakt vrij, God maakt vrij 
in die hoop leven wij. 
Ons verdriet wordt een lied. 
God maakt vrij, God maakt vrij 
 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het: 
 
Refrein 
 
God maakt vrij, God maakt vrij 
God maakt vrij, God maakt vrij 

 

 Geloofsbelijdenis (door: Martine Harteveld) 
 

 Samenzang: Fundament (Opwekking 785) 
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! 
 
Refrein 2x 
 
Wanneer Hij komt met luid geschal, 
weet ik dat Hij mij kennen zal. 

2x 



 
Bekleed met Zijn gerechtigheid 
ben ik van Hem in eeuwigheid! 

 
 Gebed (door: Anneke Verveer) 

 

 Schriftlezing: 1 Korinthe 9:22-27 (door: Mirjam van Dieren)   
22.  Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke, om de zwakken te 

winnen. Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te 
behouden. 

23. En dit doe ik ter wille van het Evangelie, opdat ik daarvan ook zelf 
deelgenoot zou worden. 

24.  Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat 
slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. 

25. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij 
nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een 
onvergankelijke te ontvangen. 

26. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zó met de vuist dat 
ik niet maar wat in de lucht sla. 

27.  Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, 
opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf 
verwerpelijk word. 

 

 Samenzang: Ik zie het kruis (Opwekking 751) 
Ik zie het kruis van mijn Verlosser. 
Ik zie het kruis waaraan Hij stierf. 
Daar aan het kruis droeg Hij mijn zonden. 
Stierf Hij mijn dood, kocht Hij mijn ziel. 
 
Ik zie het kruis van mijn Bevrijder. 
Ik zie het kruis van Golgotha. 
Die diepe pijn, de weg van lijden. 
Die weg is Hij voor mij gegaan. 
 
Refrein: 
Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
Halleluja, ik geef mijn leven. 
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 
 



 
Ik zie de dag van overwinning. 
Ik zie de kracht van Adonai. 
De dood is toen voorgoed verslagen. 
Toen Jezus sprak: het is volbracht. 
 
Refrein 
 
Ik zie het graf van de Messias. 
Daar in dat graf is Hij gegaan. 
Maar zie: dat graf is nu verlaten. 
De Mensenzoon is opgestaan! 
 
Refrein 3x 
 

 Preek 
1.  Wat is jouw tactiek? 
2.  De vrijstelling 

 

 Solozang: Ik verhoog U (Christian Verwoerd) 
Nu het stil is om mij heen en mijn hart zich op U richt 
Nu ik duidelijk Uw kracht ervaar in de warmte van Uw licht 
Wil ik buigen hier voor U, Als een eerbetoon aan U 
Ja laat het als een teken zijn, dat ik leven wil voor U 
 
Refrein: 
Ik verhoog U grote Koning, U alleen verdient de troon 
Want U overwon de dood en deze zetel is Uw loon 
Ja de hoogste plaats verwierf U door Uw zege aan het kruis 
Kom, regeer ook in mijn hart, in heel mijn levenshuis 
 
In de keuzes die ik maak en de richting die ik kies 
Zorgt Uw Geest er voor dat ik Uw weg, van leven niet verlies 
Ja ik weet dat U mij leidt, in de stormen, in de strijd 
Nee, nergens ben ik veiliger dan in Uw aanwezigheid 
 
Refrein 
 
Want U alleen geeft vrede in het diepste van mijn hart 
U beschermt en U voorziet. Er gaat niets buiten Uw macht 
Koningen en rijken; ze gaan allemaal voorbij 



 
Maar U de grote Koning, U zult heersen voor altijd 

 
Ja de hoogste plaats verwierf U door Uw zege aan het kruis 
Kom, regeer ook in mijn hart,  
Heer, regeer ook in mijn hart, 
Kom, regeer ook in mijn hart,  
in heel mijn levenshuis 
 

 Samenzang: Houd me dicht bij U (Opwekking 616) 
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. 
 
Refrein: 
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. 
 
 



 
Refrein: 2x: 
You’re all I want. 
You’re all I’ve ever needed. 
You’re all I want. 
Help me know You are near. 
 

 Dankgebed  
 

 Collecte  
1e Kerkrentmeesterschap 
2e Diaconie cycloon Idai  
3e Kerkelijke gebouwen 
 

 Samenzang: Ik wil juichen voor U mijn Heer (Opwekking 589) 
Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 
met blijdschap in mijn hart. 
Ik wil jubelen voor U, Heer, 
mijn hart is vol ontzag. 
 
Ik erken: U, Heer, bent God 
en ik behoor U toe. 
Mijn aanbidding is slechts voor U 
wat ik ook denk of voel. 
 
Refrein: 
En ik ga door de poorten met een loflied, 
want ik wil U ontmoeten deze dag. 
En ik zing U alle lof toe, 
'k hef mijn handen naar U op. 
Ik prijs Uw naam, 
God van de eeuwigheid. 
 
Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 
met blijdschap in mijn hart. 
Ik wil jubelen voor U, Heer, 
mijn hart is vol ontzag. 
 
Ik erken: U, Heer, bent God 
en ik behoor U toe. 
Mijn aanbidding is slechts voor U 



 
wat ik ook denk of voel. 
 
Refrein  
 
Want de Heer is goed. 
Zijn goedertierenheid 
is tot in eeuwigheid, amen! 
Ja, de Heer is goed, 
zijn liefde en zijn trouw 
zijn tot in eeuwigheid, amen! 
 
Refrein: 
En ik ga door de poorten met een loflied, 
want ik wil U ontmoeten deze dag. 
En ik zing U alle lof toe, 
'k hef mijn handen naar U op. 
Ik prijs Uw naam, 
God van de eeuwigheid. (2x) 
 

 Zegen (staande) 
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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, 
Martine Harteveld en Mirthe van Alphen 
Cajon: Arie van Eck  
Dwarsfluit: Wilke de Groot 
Geluid: Dieter van Lier   
Gitaar: Mark van Schooten 
Ouderling van dienst: Teunis Kool 
Piano: Mariët van Eck en Marije de Groot  
Voorganger: Ds. Gerrit van Wolfswinkel 
Zanger(essen): Delian Kool, Hannah van Zanten en Mariët van Eck 
 
 
  




