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Welkom 
 
We zingen Psalm 84a    
 
Wat hou ik van Uw huis 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, 
zo'n blijvende schreeuw om de Levende God. 
 
Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo'n blijvende kans om te zingen voor U. 
 
Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan zij van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in Zijn heilige stad. 
 
Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dicht bij U 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 
 
De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven 
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
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Heer van de Hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
 
Wat hou ik van Uw huis!  
 
Stil gebed, votum en groet  
 
We zingen lied 644 (HH) 
 
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, 
in uw nabijheid wil 'k zijn. 
Zo dicht bij U voel 'k Uw liefde stromen, 
U maakt mij heilig en rein. 
In de schuilplaats van de Allerhoogste 
blijf ik onder uw vleugels, o Heer. 
Uw schaduw beschermt mij, 
uw troon is mijn toevlucht. 
U bent mijn leven, mijn eer. 
 
Visualisatie 
 
Gebed 
 
Schriftlezing uit Exodus 20: 8-11 (BGT) 
 
8Vier de sabbat, want dat is een bijzondere dag. 9Zes 
dagen mogen jullie werken en bezig zijn met alles wat je 
moet doen. 10Maar de zevende dag is een dag die voor 
Mij bestemd is. Dan mag je niet werken. Ook je zoon, je 
dochter, je slaaf en je slavin mogen niet werken. Je 
dieren mogen niet voor je werken. En ook de 
vreemdelingen die in jullie steden wonen, mogen niet 
werken. 11Ik heb in zes dagen de hemel en de aarde 
gemaakt, en de zee met alles wat daar leeft. Maar Ik 
rustte op de zevende dag. Daarom heb Ik de zevende 
dag gezegend. Ik heb er een heilige dag van gemaakt. 
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Schriftlezing uit Deuteronomium 5: 12-15 (BGT) 
 
12Houd je aan de sabbat, omdat Ik, de Heer, dat wil. De 
sabbat is een bijzondere dag. 13Zes dagen mogen jullie 
werken en bezig zijn met alles wat je moet doen. 14Maar 
de zevende dag is een dag die voor Mij bestemd is. Dan 
mag je niet werken. Ook je zoon, je dochter, je slaaf en 
je slavin mogen niet werken. Je dieren mogen niet voor 
je werken. En ook de vreemdelingen die in jullie steden 
wonen, mogen niet werken. 15Want jullie mogen nooit 
vergeten dat Ik jullie bevrijd heb. Ik heb ervoor gezorgd 
dat jullie nooit meer als slaven hoeven te werken. Ik heb 
mijn macht laten zien en Ik heb jullie bevrijd uit de 
slavernij in Egypte. Daarom wil Ik dat jullie je aan de 
sabbat houden. 
 
We zingen lied 626 (HH) 
 
Refrein: 
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn is de grootste eer; 
daarom buig ik mij voor U.  
 
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn, 
en om naar U te luist'ren. 
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 
Refrein 
 
Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding. 
In Geest en waarheid samen één te zijn, 
in aanbidding voor U. 
Refrein 
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Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
ja, zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader die vertroost en beschermt 
en ik kom tot rust bij U. 
En ik kom tot rust bij U. 
En ik kom tot rust bij U. 
 
Schriftlezing uit Marcus 2:23 – 3: 6 (BGT) 
 
Jezus bepaalt wat er mag op sabbat 
23Op een keer liepen Jezus en zijn leerlingen door de 
korenvelden. Het was die dag sabbat. De leerlingen van 
Jezus plukten koren om iets te eten. 24De farizeeën 
zeiden tegen Jezus: ‘Kijk nou! Waarom doen Uw 
leerlingen iets dat op sabbat verboden is?’ 
25Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten toch wel wat 
David ooit gedaan heeft, toen hij en zijn mannen erge 
honger hadden? 26Dat was in de tijd dat Abjatar priester 
was. David ging de tempel in en hij at van het 
offerbrood. Alleen priesters mogen dat eten. Maar David 
at dat brood toch, en zijn mannen deden dat ook.’ 
27Jezus zei verder: ‘De sabbat is gemaakt voor de mens. 
De mens is niet gemaakt voor de sabbat. 28Ik ben de 
Mensenzoon. Ik bepaal wat je op sabbat mag doen.’ 
 
Jezus maakt iemand beter op sabbat 
1Jezus ging weer naar de synagoge. Daar was ook een 
man met een vergroeide hand. 2De farizeeën letten goed 
op Jezus. Ze dachten: Als Hij die man beter maakt op 
sabbat, kunnen we een klacht tegen Hem indienen. 
3Jezus zei tegen de man: ‘Kom eens hier staan.’ 
4Toen zei Jezus tegen de farizeeën: ‘Mag je op sabbat 
iets goeds doen? Of is het beter om iets slechts te doen? 
Mag je op sabbat iemands leven redden? Of is het beter 
om iemand dood te laten gaan?’ Maar de farizeeën gaven 
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geen antwoord. 5Jezus keek hen aan. Hij was boos en 
verdrietig omdat ze Hem niet wilden begrijpen. 
Jezus zei tegen de zieke man: ‘Steek je hand uit.’ De 
man stak zijn hand uit en meteen was de hand beter. 6De 
farizeeën liepen weg. Ze maakten een plan om Jezus te 
doden. Ze maakten dat plan samen met de dienaren van 
koning Herodes. 
 
We luisteren naar de Praiseband Concrete: 

- O Holy Night (Hillsong Worship) 
- Vaste grond (Opw. 693) 
- Bouw Uw koninkrijk (Opw. 769) 

 
O Holy Night 
O holy night the stars are brightly shining 
It is the night of our dear Saviour’s birth 
Long lay the world in sin and error pining 
Till He appeared and the soul felt its worth 
 
A thrill of hope the weary world rejoices 
For yonder breaks a new and glorious morn 
 
Fall on your knees 
O hear the angel voices 
O night divine 
O night when Christ was born 
 
Truly He taught us to love one another 
His law is love and His gospel is peace 
Chains He shall break 
For the slave is our brother 
And in His Name all oppression shall cease 
Sweet hymns of joy 
In grateful chorus raise we 
Let all within us praise His holy Name 
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Christ is the Lord 
O praise His Name forever 
His power and glory 
Evermore proclaim 
His power and glory 
Evermore proclaim 
 
Fall on your knees 
O hear the angel voices 
O night divine 
O night when Christ was born 
 
Vaste grond 
God voor u 
Is niets onmogelijk 
Hoe ongelofelijk 
U heeft alles in de hand 
U bent God 
En trekt uw eigen plan 
U bent voor niemand bang 
Voor niets en niemand bang 
 
Refrein 
U houdt me vast 
U geeft me moed om door te gaan 
Als ik niet durf 
Ik wil van U zijn 
U geeft me kracht 
U bent de vaste grond waarop ik stevig sta 
Ik wil van u zijn 
Voor altijd van u zijn 
O God 
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Grote God 
U bent uitzonderlijk 
En ondoorgrondelijk 
U bied uw liefde aan 
Wie ben ik 
Dat u mij ziet staan 
U met mij om wilt gaan 
Ik kan u niet weerstaan 
Refrein 
 
Onweerstaanbaar, onweerstaanbare God 
Refrein 
 
Bouw Uw koninkrijk 
Kom, vestig uw gezag; 
wees Koning in ons hart. 
Herstel uw beeld in ons; 
onthul uw doel met ons. 
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw; 
een laaiend vuur in onze ziel. 
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, maak ons sterk in U. 
 
Wij dorsten naar uw rijk 
en uw gerechtigheid. 
U schakelt ons nu in 
en geeft ons leven zin: 
gevangen harten worden vrij, 
verslagen mensen troosten wij; 
zelfs de blinden zien uw heerschappij. 
Wij zijn uw kerk. 
Hoor ons gebed en kom! 
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Refrein 
Bouw uw koninkrijk. 
Zet het kwaad te kijk. 
Toon uw sterke hand. 
Kom, herstel ons land. 
Vul uw kerk met vuur. 
Win dit volk terug. 
Heer, dat bidden wij 
tot uw koninkrijk verschijnt. 
 
Uw ongetemde kracht 
verslaat de helse macht. 
Uw ongekende pracht 
vernieuwt en sterkt ons hart. 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 
leer ons te doen wat U ons vraagt, 
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, doe uw werk door ons. 
Refrein 
 
Verkondiging 
 
We zingen als geloofsbelijdenis lied 347 (Opw.) 
 
Ik geloof in God de Vader 
Schepper, die de schepping draagt 
In Zijn Zoon, in Christus Jezus 
die, geboren uit een maagd 
aan het kruis de wereld redde 
onze zonden op zich nam 
Opgestaan en opgevaren 
troont Hij aan Gods rechterhand 
 
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer (4x) 
Naam aller namen (2x) 
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Ik geloof in God de Trooster 
gaven van de Heil'ge Geest 
die Gods Woord aan ons bevestigt, 
gaat en predikt en geneest 
Als Hij komt met macht en luister 
zal de mensheid voor Hem staan 
dan zal elke knie zich buigen, 
elke tong belijdt Zijn Naam 
 
Jezus, U bent Heer, U bent Heer (4x) 
Naam aller namen (3x) 
 
Dankgebed 
 
We luisteren naar de Praiseband Concrete: 

- I surrender (Hillsong Worship) 
- Kom, nu is de tijd, aanbid Hem (Opw. 539) 
- Hosanna (Hillsong United) 

 
I surrender 
Here I am 
Down on my knees again 
Surrendering all 
Surrendering all 
And find me here 
Lord as You draw me near 
Desperate for You 
Desperate for You 
I surrender 
 
Drench my soul 
As mercy and grace unfold 
I hunger and thirst 
I hunger and thirst 
With arms stretched wide 
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I know You hear my cry 
Speak to me now 
Speak to me now 
 
I surrender 
I wanna know You more 
 
Like a rushing wind 
Jesus breathe within 
Lord have Your way 
Lord have Your way in me 
Like a mighty storm 
Stir within my soul 
Lord have Your way 
Lord have Your way in me 
 
I surrender 
I wanna know You more 
 
Kom, nu is de tijd, aanbid Hem 
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 
Kom, nu is de tijd: ontmoet jou 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. 
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Hosanna 
I see the king of glory 
Coming on the clouds with fire 
The whole earth shakes, the whole earth shakes, yeah 
I see His love and mercy 
Washing over all our sin 
The people sing, the people sing 
 
Hosanna, Hosanna 
Hosanna in the highest 
 
I see a generation 
Rising up to take the place 
With selfless faith, with selfless faith 
I see a near revival 
Staring as we pray and seek 
We're on our knees, we're on our knees 
 
Hosanna, Hosanna 
Hosanna in the highest 
 
Heal my heart and make it clean 
Open up my eyes to the things unseen 
Show me how to love like you have loved me 
Break my heart for what breaks yours 
Everything I am for your kingdom's cause 
As I walk from earth into eternity 
 
Hosanna, Hosanna 
Hosanna in the highest 
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Collecte 
Tijdens de collecte speelt de band  
 

King of my heart 
Let the King of my heart 
Be the mountain where I run 
The fountain I drink from 
Oh, He is my song 
Let the King of my heart 
Be the shadow where I hide 
The ransom for my life 
Oh, He is my song 
 
'Cause You are good 
You are good, oh oh 
 
And let the King of my heart 
Be the wind inside my sails 
The anchor in the waves 
Oh oh, He is my song 
Let the King of my heart 
Be the fire inside my veins 
The echo of my days 
Oh oh, He is my song 
 
'Cause You are good 
You are good, oh oh 
 
You're never gonna let 
You're never gonna let me down 
 
'Cause You are good 
You are good, oh oh
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We zingen lied 710 (Opw.) 
 
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. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Zegen, gevolgd door gezongen ‘Amen’ 
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Wij vinden het fijn dat u/jij deze dienst met ons 
mee wilde vieren en nodigen u/jou van harte uit 

voor een kopje koffie, thee of limonade onderin de 
kerk. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Heb jij een leuke, waardevolle of mooie toevoeging aan 
de jeugddiensten en zou je dit met ons willen delen?  
Of wil jij ons team voor langere tijd meehelpen? Dan 
vragen we je contact op te nemen met één van de leden 
van de jeugddienstcommissie:  
Arthur, Jeanette, Lennart, Adriënne en Wil 


