
 

 

 

 

 

Jeugddienst zondag 13 februari 2011  

om  17:00 uur 

In de Kerk van Mookhoek 

Voorganger: Ds. A. Priem 

Muzikale medewerking: B. Priem  



Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen 
 

Zingen: Gezang 323: 1  
God is tegenwoordig, God is in ons midden, 
laat ons diep in 't stof aanbidden. 

God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 
alles in ons voor Hem neigen. 
Wie de stem heft tot Hem 
sla de ogen neder, 
geve 't hart Hem weder. 
 

Votum en groet 
 
Zingen: Gezang 465: 3 en 5  
Hoe kent Gij al mijn noden, 
waarin Gij trouw voorziet. 
Gij geeft geen steen voor broden, 
een slang voor vissen niet! 

Wie komt tot U gevloden, 

wien Gij geen redding biedt? 
Gij laat de zondaar noden, 
nog eer hij tot U vliedt. 
 
U zal ik eeuwig eren, 
die eeuwge goedheid zijt! 

U blijve, Heer der heren, 
geheel mijn hart gewijd. 
Wat kan ik niet ontberen 
wanneer uw hand mij leidt, 
wat vuriger begeren 
dan uwe heerlijkheid! 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Opwekking 244: Welzalig de man, die niet wandelt 

Welzalig de man, die niet wandelt 
in de raad der goddelozen. 
Die niet staat op de weg der zondaars, 

noch zit in de kring der spotters, 
maar aan des Heren wet 
zijn welgevallen heeft. 
 
En dienst wet overpeinst 
bij dag en bij nacht. 
Want hij is als een boom 

geplant aan waterstromen. 
Die zijn vrucht geeft op tijd, 
welks loof niet verwelkt, alles gelukt. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: 1 Samuel 16: 1-13 

1 De HEER vroeg aan Samuel: ‘Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen 

heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaï in Betlehem, want een van zijn zonen heb ik als 

koning uitgekozen.’ 2 ‘Hoe kan ik dat nu doen?’ wierp Samuel tegen. ‘Saul zal me vermoorden als hij het hoort.’ 

De HEER antwoordde: ‘Neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om de HEER een offer te 

brengen. 3 Nodig Isaï uit voor het offermaal, dan zal ik je laten weten wat je doen moet. Wie ik je aanwijs, die 

moet je voor mij zalven.’ 4 Samuel deed wat de HEER had gezegd. Toen hij in Betlehem aankwam, kwamen 

de oudsten van de stad hem ongerust tegemoet en vroegen: ‘Uw komst is toch geen slecht teken?’ 5 ‘Wees 

gerust,’ antwoordde Samuel. ‘Ik ben gekomen om de HEER een offer te brengen. Reinig u en neem met mij 

deel aan het offermaal.’ Ook Isaï en zijn zonen nodigde hij uit, en aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. 

6 Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab, en hij zei bij zichzelf: Hij die daar klaarstaat is vast en zeker 

degene die de HEER wil zalven. 7 Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn 

rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, 



maar de HEER kijkt naar het hart.’ 8 Toen riep Isaï Abinadab en stelde hem aan Samuel voor, maar die zei: 

‘Ook hem heeft de HEER niet gekozen.’ 9 Isaï stelde Samma voor, maar weer zei Samuel: ‘Ook hem heeft de 

HEER niet gekozen.’ 10 Zo stelde Isaï zijn zeven zonen aan Samuel voor, maar telkens zei Samuel dat dit niet 

degene was die de HEER gekozen had. 11 ‘Zijn dit alle zonen die u hebt?’ vroeg hij. ‘Nee,’ antwoordde Isaï, ‘de 

jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten.’ Toen zei Samuel tegen Isaï: ‘Laat hem hier komen. 

We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is.’ 12 Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen met 

rossig haar en sprekende ogen. En de HEER zei: ‘Hem moet je zalven. Hij is het.’ 13 Samuel nam de hoorn 

met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de 

HEER. Daarna vertrok Samuel weer naar Rama.  

 
Zingen: Op toonhoogte 94: Hij kwam bij ons, heel gewoon 
Hij kwam bij ons, heel gewoon,  
de Zoon van God als mensenzoon.  

Hij diende ons als een knecht  

en heeft zijn leven afgelegd. 

 

(Refrein) 

Zie onze God,  

de Koning-knecht,  

Hij heeft zijn leven afgelegd.  

Zijn voorbeeld roept  

om te dienen ied’re dag,  

gedragen door zijn liefd’ en kracht. 

 

En in de tuin van de pijn  

verkoos Hij als een lam te zijn,  

verscheurd door angst en verdriet  

maar toch zei Hij: ‘Uw wil geschied’.  

(Refrein) 

 

Zie je de wonden zo diep.  

De hand die aard’ en hemel schiep,  

vergaf de hand die Hem sloeg.  

De Man, die onze zonden droeg.  

(Refrein) 

 

Wij willen worden als Hij. 

Elkanders lasten dragen wij. 

Wie is er need’rig en klein? 

Die zal bij ons de grootste zijn. 

(Refrein) 

 
Verkondiging: Kijken met je hart 
 
Zingen: YFC 23: Create in me a clean heart 
Create in me a clean heart, o God. 

And renew a right spirit within me. 

Create in me a clean heart, o God. 
And renew a right spirit within me. 
 
Cast me not away from Thy presecence, o Lord. 
And take not Thy Holy Spirit from me. 

Restore unto methe joy of Thy salvation. 
And renew a right spirit within me. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Collecte  
- Youth for Christ 

- Kerkvoogdij 
-Plaatselijk jeugdwerk  
 



Zingen: Op Toonhoogte 312: Ik was hongerig 
Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten.  
Toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan.  

En wat je ooit gedaan hebt 

aan de minste van mijn broeders,  

zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan. 

 

Toen Ik koud was, gaf je Mij je eigen kleren.  

‘k Was een vreemdeling je liet Me binnengaan.  

En wat je ooit gedaan hebt 

aan de minste van mijn broeders,  

zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan 

 

Toen Ik ziek was, ben jij Mij komen helpen. 

‘k Was gevangen, jij ging niet bij Mij vandaan.  

En wat je ooit gedaan hebt  

aan de minste van mijn broeders,  

zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan. 

En wat je ooit gedaan hebt  

aan de minste van mijn broeders,  

zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan. 

 

Inleiding op de zegen: Op toonhoogte 180: zoek eerst het koninkrijk  van God 
Zoekt eerst het koninkrijk van God  

en zijn gerechtigheid,  

en dit alles ontvangt u bovendien.  

Hallelu, halleluja. 

 

(Refrein) 

Halleluja, halleluja, halleluja,  

hallelu, halleluja. 

Men kan niet leven van brood alleen,  

maar van ieder woord 

dat door de Heer gesproken wordt.  

Hallelu, halleluja. 

(Refrein) 

 

Bidt en u zal gegeven zijn,  

zoekt en gij zult het zien,  

klopt en de deur zal voor u opengaan.  

Halleluja, halleluja. 

(Refrein) 

 
Zegen 
 
Zegen beantwoord met: Op toonhoogte 236 Niemand is als u 
Niemand is als U,  

niemand die mijn hart vervult zoals U; 

ook al zoek ik heel mijn leven lang door,  

er is niemand zoals U. 

 

(m) Uw liefde stroomt als een brede rivier,  

genezing komt door uw hand. 

(v) Angstige kinderen schuilen bij U,  

niemand is als U. 

Niemand is als U,  

niemand die mijn hart vervult zoals U; 

ook al zoek ik heel mijn leven lang door,  

er is niemand zoals U,  

niemand zoals U. 



Zingen: Op toonhoogte 187 maak mij rein voor U  

Maak mij rein voor U 

als gelouterd goud, 

en zuiver zilver. 

Laat mij zijn voor U 

als gelouterd goud; 

puur goud. 

 

(refrein) 

Dwars door het vuur 

maakt U mij rein en puur. 

Ik strek mij uit, Jezus, 

naar meer van uw Geest 

en uw heiligheid. 

Ja, ik besluit, Jezus, 

een dienstknecht te zijn 

van U, mijn Meester, 

steeds tot uw wil bereid. 

 

Maak mij rein voor U. 

Was mijn leven schoon, 

vergeef mijn zonden. 

Laat mij zijn voor U, 

zuiver als uw Zoon; 

heilig mij. 

 

Refrein   



De jeugddienstcommissie wenst jou en u een gezegende week toe en we hopen jou en u in 

een volgende jeugddienst weer te zien!! Deze wordt gehouden in samenwerking met 

jeugdclub ’t Hoekie op zondag 22 mei om 17:00 uur. De voorganger zal Ds. Van de 

Woestijne zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze dienst kan de jeugddienstcommissie 

bereikt worden via: 

e-mail: 

 jdcmookhoek@hervormdegemeentestrijen.nl 

 

of anders via één van de commissieleden. 

Jan Willem Barth  078-6742297  

Miriam Hoogendam 06-11113397 

Luuk Kamp   078-6731353 (jeugdouderling) 

Marike Kamp  078-6731353 

Wim de Kreek  078-6736186 

Sophie Kuipers  078-6744009 

Annette Lommers  078-6835933  

Marcel Rijkers  078-6741921   

 

 

 

Het adres van de website is: 

www.hervormdegemeentestrijen.nl 

 

Tot ziens !!! 

http://www.hervormdegemeentestrijen.nl/

