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Welkom 
Goedemiddag! Wat fijn dat we samen deze jeugddienst mogen hebben. 
Deze dienst heeft als thema “Wie ben ik?”. We leven in een verwarrende 
tijd. Mensen zijn in verwarring over hun identiteit. Hoe houd je in deze 
tijd vast aan je christelijke identiteit? Je bent misschien wel gedoopt! 
Maakt het nog verschil in je dagelijkse leven dat jij door de Vader Zijn 
kind wordt genoemd? In deze dienst willen we leren van Daniël. Hoe 
hield hij vol? Gospelkoor Reclaim uit Klundert begeleidt de samenzang. 
Als je het lied kent zing je mee, en als je het niet goed kent, dan komt dat 
vanzelf als je meedoet. We zien opnieuw erg uit naar de ontmoeting na 
de dienst! We eten met elkaar, en daarna willen we napraten. Welkom!  
 

Liederen door Gospelkoor Reclaim 
 

Mededelingen  
 

Lied: “Juich voor de Heer” 
  

Mijn Jezus, mijn Redder 
Heer er is niemand als U 

Laat elk moment, al wat ik denk  
Vol zijn van Uw liefde Heer 

Mijn schuilplaats, mijn trooster 
Veilige toren van kracht. 
Adem en stem, al wat ik ben, 

Brengen U voortdurend eer 
 

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij 
Zing van de Koningen en Zijn heerschappij 

Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
Bij het horen van Uw naam 

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep 
Mijn leven lang loven, want U heb ik lief 

Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U 
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Stil gebed 
De dominee gaat bij de kansel staan. Op dat moment mogen alle 
aanwezigen hun leven, hun verwachting en hun hulpvragen bij God 
brengen, door in stilte te bidden. 
 

Bemoediging en groet 
Wij geloven dat de dienst met Gods hulp wordt gehouden (bemoediging) 
en dat Hij ons in deze dienst wil ontmoeten (groet). Dat is de strekking 
van wat de dominee uitspreekt. 
 

Psalm 91 (“Schuilplaats”) 
Veilig zijn bij de HEERE onze God! Daniël had dat hard nodig. Wij ook.  
 

Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste, 
zijn in de schaduw van de Almachtige. 

Ik wil zijn in de handen van mijn God, mijn Maker, 
overnachten in Zijn aanwezigheid. 
 

U bevrijdt mij uit de handen van belagers, 

U redt mij van de gruw’lijke dood. 
En de nachten hoef ik niet meer te vrezen, 
of de pijlen die op mij zijn gericht. 
 

Refrein: 
Want ik ben veilig bij U, 
beschut onder Uw vleugels. 

Ik ben veilig bij U; U antwoordt als ik roep. 
Ik ben veilig bij U, veilig bij U 

als ik woon in de schuilplaats van de Allerhoogste. 
 

Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste, 
zijn in de schaduw van de Almachtige. 

Ik wil zijn in de handen van mijn God, mijn Maker, 
overnachten in Zijn aanwezigheid. 
 

U stuurt engelen om mij steeds te beschermen; 

zij waken dag en nacht over mij. 
Met hun handen zullen zij mij steeds dragen; 
en geen hindernis die mij tegenhoudt. 
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(refrein) 
 

U bent mijn toevlucht, U bent mijn vesting. 
U bent mijn God, op Wie ik vertrouw. 

U wilt mij bevrijden, mij altijd redden. 
In mijn nood bent U steeds heel dicht bij mij. 
 

(refrein) 
 

Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste, 

overnachten in Zijn aanwezigheid. 
 
 

Geloofsbelijdenis  
Heel vroeg in de kerkgeschiedenis heeft men een samenvatting gemaakt 
van het christelijke geloof: de Apostolische Geloofsbelijdenis. De bedoeling 
is dat we deze in ons hart nazeggen: 

 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper 
van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn 

eniggeboren Zoon, onze Heere; die ontvangen is van 
de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die 
geleden heeft, onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, 

gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de 
derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de 

hemel, en zit aan de rechterhand van God, de 
almachtige Vader; vanwaar Hij komen zal om te 
oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de 

Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, 
christelijke kerk, dat is de gemeenschap van de 

heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van 
het lichaam; en een eeuwig leven.    
 

Lied: “Ik kniel neer” 
 

Ik kniel neer en belijd: 
U bent Heer in dit huis. 

Ik kniel neer en belijd: 
U bent Heer in dit huis. 
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U bent mijn leven, mijn licht, 

ik zoek uw aangezicht. 
Aan uw voeten, dicht bij U 

kniel ik neer, kniel ik neer. 
 

 

Gebed  
 

We lezen uit de Bijbel  

 

Daniël 1 
1 In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning 

van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar 
Jeruzalem en belegerde het. 2 En de Heere gaf Jojakim, de 
koning van Juda, in zijn hand, en een deel van de 

voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het 
land Sinear, naar het huis van zijn god. Hij bracht de 

voorwerpen naar de schatkamer van zijn god. 3 Toen beval 
de koning aan Aspenaz, het hoofd van zijn hovelingen, dat 
hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, namelijk 

uit het koninklijk geslacht en uit de edelen, 4 jongemannen 
zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle 
wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand, en 

die in staat waren dienst te doen in het paleis van de 
koning, en dat men hen moest onderwijzen in de 
geschriften en de taal van de Chaldeeën. 5 De koning nu 

stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de 
koning voor hen vast, en van de wijn die hij dronk, om hen 
in drie jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan 

in dienst konden treden van de koning. 6 Onder hen waren 
uit de Judeeërs: Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. 7 Het 
hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël 

noemde hij Beltsazar, Hananja Sadrach, Misaël Mesach en 
Azarja Abed-Nego. 8 Daniël nu nam zich in zijn hart voor 
zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of 

met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd 
van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te 
verontreinigen. 9 God gaf Daniël genade en barmhartigheid 
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bij het hoofd van de hovelingen. 10 Want het hoofd van de 

hovelingen zei tegen Daniël: Ik ben bevreesd voor mijn 
heer de koning, die uw eten en uw drinken heeft 
vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er 

slechter uitzien dan die van de andere jongemannen van 
uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld 
beladen. 11 Toen zei Daniël tegen de kamerheer die het 

hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniël, 
Hananja, Misaël en Azarja: 12 Stel uw dienaren toch tien 
dagen op de proef, en laat men ons plantaardig voedsel 

geven, zodat wij dat eten, en water, zodat we dat drinken. 
13 En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het 

uiterlijk van de andere jongemannen, die de gerechten van 
de koning eten, bezien worden, en doe dan met uw 
dienaren naar wat u ziet. 14 Hij luisterde naar hen in deze 

zaak. Tien dagen stelde hij hen op de proef. 15 Aan het 
einde van die tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper 
was, en zagen zij er gezonder uit dan al de jongemannen 

die van de gerechten van de koning aten. 16 Toen gebeurde 
het dat de kamerheer hun gerechten, en de wijn die zij 
moesten drinken, wegnam en dat hij hun plantaardig 

voedsel gaf. 17 Aan deze vier jongemannen nu gaf God 
kennis en verstand van allerlei geschriften, en wijsheid, en 
Daniël gaf Hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. 18 Aan 

het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat 
men hen moest laten komen, liet het hoofd van de 
hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. 19 De 

koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand 
gevonden als Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. Zij traden 
in dienst van de koning. 20 In alle zaken waar het aankomt 

op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, 
vond hij hen tienmaal beter dan alle magiërs en 
bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. 21 En 

Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Kores. 
 

1e stukje van de verkondiging:  
“Daniël wordt weggevoerd” 
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Psalm 121 “Ik hef mijn ogen op naar de bergen” 
 

Ik hef mijn ogen 
op naar de bergen 

waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen 
op naar U, Heer 

Die mij bij zal staan 
 

Refrein: 
Mijn hulp is van U, Heer 

Die alles heeft gemaakt 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 

U bent mijn beschermer 
Die over mij waakt 
Die niet sluimeren of slapen zal. 
 

Wat kan mij gebeuren 
door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw 

U bent er altijd; 
bewaart heel mijn leven 

mijn komen en gaan 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
 

Mijn hulp is van U, Heer! 
 

Mijn hulp is van U, Heer 

O, van U! 
 

2e stukje van de verkondiging:  
“maar slikt niet alles” 
 

Lied: “Toekomst vol van hoop”  
 

In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
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Ook al zijn er duizend vragen, 

al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 

U die alles overziet. 
 

U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 
 

U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 

Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht. 
 

U bent God, de Allerhoogste, 

God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 

op het einde van de nacht. 
 

Laatste deel van de verkondiging:  

“Hoe blijf ik onthouden van Wie ik ben?”  
 

Lied: “Vaste Hoop” 
In dit lied zingen we “Ik ben van U, Heer, nu en voor eeuwig.” 
 

Diep was de kloof die mij van U scheidde. 

Hoog was de bergtop - boven mijn kracht. 
Ik keek vertwijfeld op naar de hemel 

en sprak uw naam uit in de nacht. 
 

Toen brak uw liefde dwars door het donker 
dreef elke schaduw uit mijn hart. 
Het eind is zeker: U heeft gewonnen. 

Jezus, U mijn vaste hoop. 
 

Wie kon op zoveel genade hopen? 
Wie peilt uw liefde, betoond aan mij? 

U daalde af, Heer, vanuit de hemel; 
U droeg mijn schuld, U droeg mijn pijn. 
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U werd gekruisigd; ik ben vergeven. 

De Koning zelf noemt mij zijn kind. 
Ik ben van U, Heer, nu en voor eeuwig. 

Jezus, U mijn vaste hoop. 
 

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt! 
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij. 

U breekt ketens, één voor één. 
U brengt redding, U alleen! 

Jezus, U mijn vaste hoop. 
 

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt! 
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij. 

U breekt ketens, één voor één. 
U brengt redding, U alleen! 
Jezus, U mijn vaste hoop. 
 

Vroeg in de morgen werd het bezegeld: 
uw dode lichaam werd opgewekt. 
Het graf is open, de Leeuw verrezen; 

nu is de dood ook mijn eind niet meer. 
 

Vroeg in de morgen werd het bezegeld: 
uw dode lichaam werd opgewekt. 

Het graf is open, de Leeuw verrezen; 
nu is de dood ook mijn eind niet meer. 
 

Jezus, U bent de hoogste Heer! 
 

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt! 
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij. 
U breekt ketens, één voor één. 

U brengt redding, U alleen! 
Jezus, U mijn vaste hoop. 
 

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt! 
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij. 
U breekt ketens, één voor één. 

U brengt redding, U alleen! 



11 

Jezus, U mijn vaste hoop. 
 

Jezus, U mijn vaste hoop! 
Levende Heer, mijn vaste hoop! 

 

Dankgebed, voorbede, stil gebed en  

Onze Vader 
Bid gerust het Onze Vader hardop mee! 

 

Lied: “Tienduizend redenen” 
We zingen dit lied (voor zover mogelijk) staande.  
 

De zon komt op, maakt de morgen wakker, 
mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, 
prijst nu Zijn heilige naam. 

Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 
verheerlijkt zijn heilige naam. 
 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde, 
Uw naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 

tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, 
prijst nu Zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 

verheerlijkt Zijn heilige naam. 
 

En op dit dag, als mijn kracht vermindert, 

mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
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Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, 

prijst nu Zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 

verheerlijkt Zijn heilige naam. 
Verheerlijkt Zijn heilige naam, 
verheerlijkt Zijn heilige naam. 

 
 

Zegen 
De predikant spreekt de zegen van God uit over de gemeente. Dat 
betekent dat Gods aandachtige zorg wordt beloofd. 
 

De genade van onze Heer Jezus Christus 
en de liefde van God onze Vader 

en de gemeenschap van de Heilige Geest 
zij met u allen. Amen. 

 

Liederen door Gospelkoor Reclaim 
 

Collecten bij de uitgang 
1e collecte: Shaare Zedek ziekenhuis   
2e collecte: Kerk en Eredienst  3e collecte: Jeugdwerk 
 

Vragen? 
Als je vragen hebt over de dienst kunt je die stellen aan dominee Van 
Wijk: e.vanwijk@hervormd-sprang.nl 
 

Van harte welkom in het Jeugdcentrum! 

 


