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 Opwekking 167: “Samen in de naam van Jezus”. 

 

  Samen in de naam van Jezus, heffen wij een loflied aan, 
want de geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer. 
  
Heel de wereld moet het weten, dat God niet veranderd is. 
En Zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 
‘t Werk van God is niet te keren, omdat Hij erover waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijs de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 
’t Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer! 
 

 
 We luisteren naar de afkondigingen. 

 
 

 
 Opwekking 194: “U maakt ons één”. 

 

  U maakt ons één, 
U bracht ons tesamen,  
wij eren en aanbidden U. 
U maakt ons één,  
U bracht ons tesamen, 
wij eren en aanbidden U. 
Wordt uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin. 
Wordt uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin. 
 

 
 Bemoediging en groet. 

Wij geloven dat de dienst met Gods hulp wordt gehouden (bemoediging) en dat 
Hij ons in deze dienst wil ontmoeten (groet).  
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 Psalm 66 (Psalmen voor nu): “God is mijn vriend”. 

 

  De hele wereld moet zich laten horen 
met heerlijke muziek. 
De aarde zingt voor God en voor zijn daden, 
de hele wereld zingt, 
omdat Hij altijd wint. 
 
God heeft ons altijd wonderlijk geholpen: 
De zee valt voor ons droog, 
Hij houdt de volken altijd in de gaten, 
Hij houdt de vijand kort, 
voor die gevaarlijk wordt. 
 
Wij zingen, want we willen laten horen 
dat God de eer verdient, 
want Hij heeft ons niet laten vallen. 
Wij gaan niet onderuit, 
wij hebben alles overleefd. 
 
U hebt ons grondig willen uitproberen: 
Mijn God, wij zaten vast, 
wij werden platgetrapt en weggelachen. 
Door vuur en water heen 
laat U ons niet alleen. 
 
Hier sta ik in uw huis, met de geschenken 
die ik u had beloofd. 
U haalde mij uit de ellende, 
dus alles wat ik had 
heb ik hier voor u uitgepakt. 
 
Kom, luister naar mij, 
luister naar wat God voor mij heeft gedaan, 
Kom, kom dichterbij, 
luister naar mij, 
want dit heeft God gedaan: 
 
Mijn klaaglied was maar nauwelijks begonnen 
of het was achterhaald, 
en ik ging naadloos over op een lofzang: 
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U was mijn klacht al voor, 
had mij allang gehoord. 
 
God luistert naar mij als ik zit te bidden, 
want hij herkent mijn stem. 
Ik kan vertellen dat hij luistert, 
dat hij mij heeft gezien, 
dat hij mij hoort. God is mijn vriend. 
 

 
 We belijden ons geloof. 

 
 

 
 Opwekking 136: “Abba Vader”. 

 

  Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 
Abba, Vader, laat mij zijn  
slechts van U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
 
Abba Father, let me be 
Yours and yours alone. 
May my will forever be 
evermore Your own. 
Never let my heart grow cold. 
Never let me go. 
Abba, Father, let me be 
Yours and yours alone. 
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 Gebed. 

Om God te prijzen, en om de hulp van de Heilige Geest als we de Bijbel lezen,  
en naar de preek gaan luisteren. 
 

 
 We lezen uit de Bijbel: Markus 3: 20-35. 

 

  20 En zij kwamen thuis; en er kwam opnieuw een menigte bijeen, zodat zij zelfs 
geen brood konden eten. 
21 En toen Zijn verwanten dat hoorden, gingen zij eropuit om Hem tegen te 
houden, want zij zeiden: Hij is buiten Zichzelf. 
22 En de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: Hij heeft 
Beëlzebul, en: Door de aanvoerder van de demonen drijft Hij de demonen uit. 
23 En Hij riep hen bij Zich en zei tegen hen in gelijkenissen: Hoe kan de satan de 
satan uitdrijven? 
24 En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk niet 
standhouden. 
25 En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, kan dat huis niet standhouden. 
26 En als de satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, kan hij niet 
standhouden, maar is dat zijn einde. 
27 Niemand kan het huis van een sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als 
hij niet eerst de sterke bindt; en dan kan hij zijn huis leegroven. 
28 Voorwaar, Ik zeg u dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen 
worden, en de lasteringen die zij ook maar uitgesproken zullen hebben; 
29 maar wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen 
vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel. 
30 Want zij zeiden: Hij heeft een onreine geest. 
31 Nu kwamen dan Zijn broers en Zijn moeder; en terwijl zij buiten stonden, 
stuurden zij iemand naar Hem toe om Hem te roepen. 
32 En de menigte zat om Hem heen; en ze zeiden tegen Hem: Zie, Uw moeder 
en Uw broers daarbuiten zoeken U. 
33 En Hij antwoordde hun en zei: Wie is Mijn moeder, of wie zijn Mijn broers? 
34 En terwijl Hij rondom Zich keek naar hen die om Hem heen zaten, zei Hij: Zie, 
Mijn moeder en Mijn broeders; 
35 want wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en Mijn zuster en Mijn 
moeder. 
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 Opwekking 594: “Uw naam is heilig”. 

 

  U bent 'Ik ben' op de troon, 
Uw naam is heilig. 
U bent de Christus, Gods zoon, 
Uw naam is heilig. 
 
U bent de Redder die kwam, 
Uw naam is heilig. 
U bent het vlekkeloos Lam, 
Uw naam is heilig. 
 
In Uw naam worden zondaars weer rein, 
is vertroosting in pijn, 
in Uw grote naam. 
In Uw naam ligt een veilig bestaan 
en kracht om door te gaan, 
in Uw grote naam. 
 
U bent 'Ik ben' op de troon... 
 
U bent de Redder die kwam... 
 

 
 We luisteren naar de preek met als thema: “Van wie ben jij er één?”  

  

 
 Opwekking 767: “Familie”. 

 

  Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie, 
als broers en als zussen, om elkaar geven 
en open en eerlijk met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren en eensgezind leven. 
 
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
De zegen van God, 
een eindeloos leven. 
 

 
 Dankgebed. 

We danken samen de Heere God en we bidden voor elkaar en voor de wereld 
om ons heen. 
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 Normaliter werd er nu in drie rondgangen gecollecteerd. Uiteraard is er de 

mogelijkheid om online uw gaven te geven.  
 

 
 Opwekking 355: “U die mij geschapen hebt”. 

 

  U die mij geschapen hebt. 
U wil ik aanbidden als mijn God. 
In voor- en tegenspoed, 
uw liefde doet mij zingen. 
U die mij geschapen hebt, 
U wil 'k danken hoe ik mij ook voel. 
En U gehoorzaam zijn. 
Heer, U bent mijn doel. 
 
U bent mijn bestemming. 
U hebt mij gemaakt om als uw kind 
in voor- en tegenspoed, 
uw liefde uit te stralen. 
Dit is mijn bestemming. 
Dienen met verstand en met gevoel 
vanuit gehoorzaamheid. 
Heer, U bent mijn doel. 
 

 
 We ontvangen de zegen van de Heere God. 

 

 
 Psalm 16 (Psalmen voor nu): “Ik val niet uit Zijn hand”. 

 

  Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig; 
Ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen: 
Ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig. 
 
De mensen hebben andere idolen 
en wringen zich voor hen in honderd bochten, 
maar ik zal dat nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen. 
 
Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker: 
U hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij. 
U houdt mijn hele leven in uw handen 
en ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd. 
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De hele nacht lig ik aan God te denken; 
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust. 
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding: 
Ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand. 
 
Want u zult mij niet zomaar laten sterven; 
Ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los. 
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken: 
Heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn. 
 

 
 Fijn dat u en jij vanmiddag (online) meeleefden in deze jongerendienst. 

 
Vergeet niet de data van de overige jongerendiensten in 2021 te noteren:  
20 juni, 3 oktober en 12 december. 
 

 
 
 
Heeft u vragen of wilt u reageren naar aanleiding van deze dienst, dan kunt u 
contact opnemen met: 
 
Proponent H.A. Van Toor 
T 06-22601139 
E skjold24@online.nl  
 

 
       Meer informatie over onze gemeente:  

mailto:skjold24@online.nl

