
Jeugddienst 3 april 2022 
 
voorganger ds. Ron Lafeber 
organist Frederik de Vries 
ouderling Mariëlle de Jong 
lector Janine v d Kooi 
 
thema : ik ook, ik wil méér , ik heb macht ! 
       
orgelspel 
 
welkom - de paaskaars wordt aangestoken 
 
we worden stil voor God 
bemoediging en groet 
 
zingen lied 18 uit 'geroepen om te zingen'  
(melodie lied 675, Geest van hierboven) 
1. 
Bijeengeroepen uit onze huizen 
elk met zijn eigen levenslied 
zijn wij gekomen om weer te dromen 
van wat God in ons mensen ziet 
wij willen zingen van alle dingen 
roepen uit donker, roepen om leven 
roepen om licht om Gods woorden te zien 
God zal ons horen, Hij schenkt het leven 
Hij zal ons vragen antwoord te geven 
samen te leven in zijn gloria 
 
2. 
Bijeengekomen, woord in ons midden 
samen zijn wij hier in Gods huis 
kleinen en groten, niemand verstoten : 
voor wie God zoekt is hier een thuis 
bidden en danken, stilte en klanken 
met elkaar delen, één zijn met velen 
en zingen keer op keer : Jezus is Heer ! 
jong en oud samen zingen nu 'amen' 
God in ons midden, verhoor ons bidden 
heel uw gemeente zingt : Halleluja ! 
 
gebed 
 
stellingen 
 
youtube ‘sorry zeggen’  - Oké4Kids 
 
schriftlezing 2 Sam. 12 : 1-10 
 
zingen lied 58 Ev. Ldb. 
Zoek eerst het Koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid 
en dit alles krijgt u bovendien 

Hallelu, halleluja 
        Halleluja..... 
 
2. 
Men kan niet leven van brood alleen 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt 
Hallelu, halleluja 
       Halleluja.... 
 
3. 
Bidt en u zal gegeven zijn 
zoekt en gij zult het zien 
klopt en de deur zal voor u open gaan 
Hallelu, halleluja 
       Halleluja... 
 
verkondiging 
 
youtube broken halos - for King&country  
 
Plaatsen gedenksteentje  
Marie Visser-Brugging 
zingen Ps. 23b : 1, 5 
 
gebeden 
 
collecte  
1e voor eigen jeugdwerk 
2e voor Ontmoetingskerk 
 
zingen lied 270 Ev. Ldb. 
(melodie land of hope and glory) 
1. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar 
wat wij hier beleden, samen met elkaar 
aan uw daag'lijks leven, uw gezin, uw werk 
wilt u daaraan geven, daar bent u Gods 
kerk 
ga nu heen in vrede, ga en maak het waar 
 
2. 
ga nu heen in vrede, ga en maak het waar 
wat wij hier beleden , samen met elkaar 
neem van hieruit vrede, vrede mee naar 
huis 
dan is vanaf heden Christus bij u thuis 
ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 
zegen 
 
orgelspel 
 


