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Welkom 
 
We zingen Psalm 119: 1 en 4    
 
Welzalig wie de rechte wegen gaan, 
wie in de regels van Gods wijsheid treden. 
Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 
van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 
De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 
 
Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer, 
hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte paden? 
Hij houdt zijn leven onbesmet, wanneer 
hij zich door God en zijn gebod laat raden. 
Ik zoek U met mijn ganse hart, o Heer, 
leid mij niet af ter zijde en ten kwade. 
 
Stil gebed, votum en groet  
 
Klein gloria 
 
Ere zij de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest, 
als in den beginne, 
nu en immer, 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen 
 
We lezen de tien geboden 
 
God spreekt ook vandaag tot jou en zegt: Ik ben de 
HEER, jouw God en Vader, die je van de straf van de 
zonde bevrijd heeft. Ik heb je bevrijd van de verslaving 
van de zonde en in een nieuw koninkrijk gezet. 
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1. Je zult Mij op de eerste plaats zetten in je leven. 
2. Stel je vertrouwen op Mij alleen. Alleen dan kun je een 
leven leiden. Facebook, WhatsApp, televisieseries, 
vrouwen of mannen, idolen of sterren, je zult ze niet 
verheerlijken. Wie toegeeft aan de zonde, kan daar later 
nog de gevolgen van ervaren. Maar als je naar Mij 
luistert en doet wat Ik van je vraag, zal Ik je mijn genade 
overvloedig geven. 
3. Je zult niet de naam van God doelloos gebruiken. Ook 
niet woorden die daarvan zijn afgeleid, want als je een 
vloek gebruikt zul je niet onschuldig zijn. Gebruik ‘Oh My 
God!’ (OMG) alleen als je Mijn hulp echt nodig hebt. 
4. Neem één dag in de week vrij van je dagelijkse 
bezigheden en richt je aandacht op God. Op deze manier 
kun je genieten van rust en ontspanning, net als God 
deed op de zevende dag toen Hij de schepping gemaakt 
had. Zes dagen heb je de tijd om bezig te zijn met 
school, werk, sociale media en andere dingen. Ik gun je 
één dag om je extra op Mij te focussen en van Mij te 
genieten. Daarnaast kun je op deze dag je broers en 
zussen ontmoeten en samen Mijn naam groot maken. 
5. Heb respect voor je ouders, zoals zij respect voor jou 
behoren te hebben. Vrede tussen ouders en kinderen is 
een zegen. 
6. Je zult niemand doodslaan, doodwensen of 
uitschelden. 
7. Je zult geen onrust stoken binnen relaties, en vechten 
voor je huwelijk. 
8. Je mag op geen enkele wijze iets stelen. Geen 
materiële dingen, maar ook niet iemands status of leven. 
9. Spreek altijd de waarheid. Maak geen vals 
(Facebook)profiel aan, waarop je jezelf mooier 
presenteert dan je in werkelijkheid bent. Ik geef jou je 
identiteit, je bent geliefd, een koningskind. 
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10. Je zult je zinnen niet zetten op iets van een ander. Je 
zult niet zijn of haar vriend of vriendin, uiterlijk, mobiel, 
tablet, kennis, auto, kleding begeren, of ook maar iets 
dat van een ander is. 
 
Gebed 
 
Yada Yeshua speelt en zingt: 

- God maakt vrij - Opw. 720   
- Prijs Adonai - Opw. 638 

  
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst. We zingen 
het uitzinglied: 
 

 
 
 
We lezen: 
 
2 Samuel 11: 1-5 uit de Bijbel in gewone taal 
 
Het was lente geworden, de tijd dat koningen oorlog 
voeren. David wilde de Ammonieten verslaan en hun stad 
Rabba veroveren. Hij stuurde zijn leger op weg, onder 
leiding van Joab. Maar David bleef zelf in Jeruzalem. Op 
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een dag had David ’s middags geslapen. Toen hij 
opstond, ging hij naar het dak van zijn paleis. Daar liep 
hij wat heen en weer. Toen hij naar beneden keek, zag 
hij een heel mooie vrouw. Ze nam net een bad, omdat ze 
pas ongesteld geweest was. David vroeg wie de vrouw 
was. Zijn dienaren zeiden: ‘Dat is Batseba, de dochter 
van Eliam. Ze is getrouwd met de Hethiet Uria.’ David liet 
haar bij zich komen en hij sliep met haar. Daarna ging 
Batseba terug naar huis. Korte tijd later merkte Batseba 
dat ze zwanger was. Dat liet ze aan David weten.  
 
We zingen met de band: Opwekking 389: 
Deze psalm ‘Create in me a clean heart’ heeft David na zijn overspel en het bezoek van 
Nathan geschreven… 
(Schep in mij een rein hart o God en vernieuw mijn geest. Schep in mij een rein hart o God 
en vernieuw mijn geest. Doe mij niet weg voor uw aangezicht, o Heer en neem Uw Heilige 
Geest niet van mij weg. Geef mij weer de vreugde van Uw heil en vernieuw mijn geest.) 

Create in me a clean heart, Oh God  
and renew a right spirit within me. 
Create in me a clean heart, Oh God  
and renew a right spirit within me. 
 
Cast me not away from Thy presence, Oh Lord 
and take not Thy holy Spirit from me. 
Restore unto me, the joy of Thy salvation 
and renew a right spirit within me. 
 
Dit lied zingen we twee keer achter elkaar. 
 
We lezen verder uit de bijbel: 
Genesis 39: 6-12 uit de Bijbel in gewone taal 
 
Potifar liet alles aan Jozef over. Hij bepaalde zelf alleen 
nog maar wat hij elke dag wilde eten. Verder hoefde hij 
nergens meer aan te denken. Jozef was heel knap en hij 
zag er goed uit. De vrouw van Potifar wilde met Jozef 
naar bed. Ze zei: ‘Kom bij me liggen.’ Maar Jozef wilde 
niet. Hij zei tegen haar: ‘Mijn meester bemoeit zich hier 
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in huis nergens mee. Hij laat mij overal voor zorgen. Er is 
hier niemand die zo belangrijk is als ik. Alles heeft mijn 
meester mij gegeven. Behalve u, want u bent zijn vrouw. 
Wat u vraagt, kan ik niet doen. Want dan zou ik iets doen 
wat God verschrikkelijk vindt.’ Elke dag vroeg ze weer of 
Jozef met haar naar bed wilde. Maar hij deed het niet. Op 
een dag was Jozef in huis aan het werk. Er was verder 
niemand. Toen pakte de vrouw van Potifar Jozef bij zijn 
kleren en zei: ‘Kom hier, kom bij me liggen!’ Maar Jozef 
rukte zich los en vluchtte naar buiten. Zijn jas bleef 
achter bij de vrouw van Potifar. 
 
1 Johannes 2: 16 uit de Herziene Statenvertaling 
 
Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, 
de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, 
is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. 
 
We zingen Lied 420: 1, 2 en 3 (Hemelhoog) 
 
Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
 
Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet.. 
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
 
Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan. 
 
Verkondiging 
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We zingen Lied 418 (HH) 

God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 
 
Al moet ik door de wildernis 
Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
Alles zal ooit vergaan 
maar zijn liefde blijft bestaan 
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. 
 
God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 
 
 
Yada Yeshua speelt en zingt: 

-  De rivier - Opw. 642 
-  Een eigen geschreven nummer over Kor. 13 
-  Heer ik heb U nodig – Opw. 763 

 
 
Dankgebed 
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De kinderen komen terug uit de kindernevendienst. 
 
We zingen Lied 603 (HH) 
 
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 Koning 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. 
 
Collecte – De eerste collecte is voor: Stichting Kinderen van de Voedselbank; 
dit is het goede doel tegen kinderarmoede in Nederland. Doneer geld voor een leuk dagje 
uit, voor een setje nieuwe kleren of voor mooie verjaardag boxen voor deze kinderen. U 
doet er een hoop goeds mee en bezorgt kinderen die het echt verdienen een hele leuke dag 
en bovenal een goed gevoel. 

tijdens de collecte speelt en zingt de band 
 
We zingen lied 416: 1, 2 en 4 (NLB) 
 
Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen, 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
 

10 

 

 
 
 
Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen, gevolgd door gezongen ‘Amen’ 
 

 
Na de dienst zijn alle jongeren welkom onderin de kerk 
om nog even met elkaar na te praten over deze dienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heb jij een leuke, waardevolle of mooie toevoeging aan 
de jeugddiensten en zou je dit met ons willen delen?  
Dan vragen we je contact op te nemen met één van de 
leden van de jeugddienstcommissie:  
Lennart, Adriënne, Colinda, Stijn, Niels en Wil 
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Yada Yeshua speelt en zingt: 
 
God maakt vrij - Opw. 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: 
 
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: 
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God maakt vrij, God maakt vrij 
in die hoop leven wij. 
Ons verdriet wordt een lied. 
God maakt vrij, God maakt vrij. 
 
God maakt vrij, 4x 
 
 

Prijs Adonai - Opw. 638 
 
Wie is als Hij? 
de Leeuw maar ook het Lam, 
gezeten op de troon. 
Bergen buigen neer, 
de zee verheft haar stem 
voor de allerhoogste Heer. 
 
Prijs Adonai, 
wanneer de zon opkomt 
totdat zij ondergaat. 
Prijs Adonai, 
alle naties van de aard’ 
alle heiligen, aanbid Hem. 
 
Dit lied zingen we twee keer achter elkaar. 
 

 
De rivier - Opw. 642 
 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. 
Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 
't Is een stroom van uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag. 
 
Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor u neer. 
Leid mij steeds weer naar het water, 'k wil U daar ontmoeten, Heer. 
 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. 
Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 
't Is een stroom van uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag. 
 
Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor u neer. 
Leid mij steeds weer naar het water, 'k wil U daar ontmoeten, Heer. 
 
Kom ontvang een heel nieuw leven, kom en stap in de rivier 
Jezus roept je, Hij verwacht je en Hij zegt: "Ontmoet mij hier." 
 
Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor u neer. 
Leid mij steeds weer naar het water, 'k wil U daar ontmoeten, Heer. 
 
Leid mij steeds weer naar het water; 'k wil U daar ontmoeten, Heer. 
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Een eigen geschreven nummer over Kor. 13 

 
Heer ik heb U nodig – Opw. 763 
 
Heer, ik kom en beken, 
nu ik hier dicht bij U ben: 
zonder U val ik uiteen; 
leid mijn hart door stormen heen. 

Refrein: 
O mijn Heer, ik heb U nodig; 
elk moment, zo nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ’k heb U nodig. 

Mijn schuld zit diep; U kunt erbij. 
U vergeeft en reinigt mij. 
Waar U bent, daar ben ik vrij; 
woon in mij en heilig mij. 

Refrein: 

O mijn Heer, ik heb U nodig; 
elk moment, zo nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ’k heb U nodig. 

Leer mijn lied de weg naar U 
als verleiding mij omgeeft. 
Als ik niet kan staan, leun ik op U. 

Jezus hoop, die in mij leeft! 

Refrein: 

O mijn Heer, ik heb U nodig; 
elk moment, zo nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ’k heb U nodig. 

O mijn Heer, ik heb U nodig; 
elk moment, zo nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ’k heb U nodig. 

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ‘k heb U nodig. 

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ‘k heb U nodig. 


