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Jeugddienst op 22 mei 2011 
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Voorganger: Ds. Van de Woestijne 
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Orgelspel  
 

Welkom en mededelingen 
 

Zingen: Op toonhoogte 112 

Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,  

met een kruis op zijn rug en een doornenkroon. 

Hoor, de menigte schreeuwt en roept: 

„Kruisig Hem!‟ 

Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
 

Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,  

als de Koning der Joden wordt Hij veracht.  

Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan  

als Hij roept: „Het is volbracht‟. 
 

(Refrein) 

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 

dat U het kruis voor mij droeg. 

U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 

Uw genade is mij genoeg. 
 

In het rijk van de dood is Hij neergedaald. 

Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. 

Maar de steen van het graf is nu weggehaald. 

Jezus leeft, Hij is opgestaan. 

(Refrein) 
 

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, 

met ontzag en respect kniel ik voor U neer. 

U bent Koning en God tot in eeuwigheid, 

U bent Jezus, de hoogste Heer. 

(Refrein) 
 

Uw genade is mij genoeg. (2x) 
 

Votum en groet 
 

Zingen: Opwekking 629 

Hoe kan ik verder leven, 

hoe moet ik verder gaan. 

Kan ik ooit vergeven 

wat mij is aangedaan. 

De wonden in mijn ziel, 

de haat en bitterheid, 

lijken niet te helen 

niet door woorden, niet door tijd. 
 

 

 

 

 

 



Maar als er vergeving is 

kan er genezing zijn 

van de pijn en het verdriet 

diep van binnen. 

Als er vergeving is 

kan er genezing zijn 

en de weg van herstel 

kan beginnen. 
 

O God, ik heb U nodig, 

ik kan het zelf niet. 

Ik lijk haast te verstikken 

in angst en in verdriet. 

Hoe kan ik ooit vergeven 

zoals U mij vergeeft, 

dwars dor alles heen 

wat mij beschadigd heeft? 
 

Maar als er vergeving is 

kan er genezing zijn 

van de pijn en het verdriet 

diep van binnen. 

Als er vergeving is 

kan er genezing zijn 

en de weg van herstel 

kan beginnen. 
 

Geef mij de kracht van Uw liefde 

om verder te gaan, 

ook al zal er een litteken 

blijven bestaan. 

Want is Uw liefde niet sterker 

dan de dood 

en Uw vergeving niet dieper  

dan mijn nood? 
 

Want waar vergeving is 

zal genezing zijn 

van de pijn en het verdriet 

diep van binnen. 

Waar Uw vergeving is 

zal genezing zijn 

en de weg van herstel 

kan beginnen. 

En de weg van herstel 

kan beginnen. 
 

Geloofsbelijdenis:  
 

  



Zingen: Opwekking 488 

Heer ik kom tot U; 

neem mijn hart, verander mij, 

als ik U ontmoet 

vind ik rust bij U. 

Want Heer ik heb ontdekt, 

dat als ik aan Uw voeten ben, 

trots en twijfel wijken 

voor de kracht van Uw liefde. 
  

Refrein: 

Houd mij vast, 

laat Uw liefde stromen. 

Houd mij vast, 

heel dichtbij Uw hart. 

Ik voel Uw kracht 

en stijg op als een arend; 

dan zweef ik op de wind, 

gedragen door Uw Geest 

en de kracht van Uw liefde. 
  

Heer, kom dichterbij 

dan kan ik Uw schoonheid zien 

en Uw liefde voelen, 

diep in mij. 

En Heer, leer mij Uw wil, 

zodat ik U steeds dienen kan 

en elke dag mag leven 

door de kracht van Uw liefde. 
 

Refrein 2x: 
 

Dan zweef ik op de wind, 

gedragen door Uw Geest 

en de kracht van Uw liefde. 
 

Gebed 
 

Schriftlezing: Johannes 19 vers 16 t/m 22 

16 Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen.  

Zij voerden Jezus weg; 17 hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het 

Hebreeuws Golgota. 18 Daar kruisigden ze hem, met twee anderen, aan weerskanten één, 

en Jezus in het midden. 19 Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis 

bevestigd werd. Er stond op „Jezus uit Nazaret, koning van de Joden‟. 20 Het stond er in 

het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, en omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd 

dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. 21 De hogepriesters van 

de Joden zeiden tegen Pilatus: „U moet niet “koning van de Joden” schrijven, maar “Deze 

man heeft beweerd: Ik ben de koning van de Joden”.‟ 22 „Wat ik geschreven heb, dat heb 

ik geschreven,‟ was het antwoord van Pilatus.  

 



Schriftlezing: Johannes 20 vers 19 t/m 23 

19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden 

de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden 

staan en zei: „Ik wens jullie vrede!‟ 20 Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn 

zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21 Nog eens zei Jezus: „Ik wens 

jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.‟ 22 Na deze 

woorden blies hij over hen heen en zei: „Ontvang de heilige Geest. 23 Als jullie iemands 

zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.‟  
 

Preekje door Tessa en Romy 
 

Zingen: Timoteüs 149 

Maria kwam bij het graf 

en huilde om haar Heer; 

De grote steen was weggerold 

en Jezus was er niet meer. 

Maar een engel zei plotseling: 

"Weet je niet meer, wat Hij gesproken heeft? 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan; 

Hij leeft, Hij leeft!" 

 

De discipelen waren zo moe, 

ze treurden om hun Heer; 

Waar moesten ze nu nog naar toe? 

Hun Meester was er niet meer. 

Maar Maria riep plotseling: 

"Hij heeft gedaan, wat Hij gesproken heeft! 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan; 

Hij leeft, Hij leeft! 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan; 

Hij leeft, Hij leeft!" 
 

Schriftlezing: Daniël 6: vers 1-10 door Elise 

1 Darius de Mediër verkreeg het koningschap; hij was toen tweeënzestig jaar.  

2 Darius ging ertoe over honderdtwintig satrapen over het gehele koninkrijk aan te stellen. 

3 Boven hen stelde hij drie rijksbestuurders aan, van wie Daniël er een was; aan hen 

moesten de satrapen rekenschap afleggen, opdat de koning geen schade zou lijden. 

4 Daniël nu onderscheidde zich van de rijksbestuurders en satrapen door zijn buitengewone 

begaafdheid. De koning overwoog zelfs hem over het hele koninkrijk aan te stellen. 

5 Daarom probeerden de rijksbestuurders en satrapen in Daniëls bewind iets te vinden om 

hem voor aan te klagen, maar zij konden geen grond voor een aanklacht vinden of hem op 

een misstap betrappen, want hij was betrouwbaar en hij had nooit zijn plicht verzuimd of 

een misstap begaan. 6 Toen zeiden die mannen: „Met geen mogelijkheid zullen wij deze 

Daniël kunnen aanklagen, tenzij we iets zoeken dat verband houdt met de wet van zijn 

God.‟ 7 Daarop richtten de rijksbestuurders en satrapen zich tot de koning met een 

dringend verzoek: „Koning Darius, leef in eeuwigheid! 8 Alle rijksbestuurders van het 

koninkrijk, stadhouders en satrapen, raadsheren en gouverneurs, zijn van mening dat er 

een koninklijk besluit moet worden uitgevaardigd waarin wordt vastgelegd dat eenieder die 

de komende dertig dagen een verzoek tot een god of een mens richt in plaats van tot u, 

majesteit, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. 9 Welnu, majesteit, vaardig dat verbod 



uit en stel het op schrift, zodat het niet veranderd kan worden, zoals geen enkele wet van 

de Meden en de Perzen kan worden herroepen.‟ 10 Hierop stelde koning Darius het verbod 

op schrift. 
 

Zingen: Op Toonhoogte 51:1 

De Here is mijn Herder,  

mij ontbreekt niets: 

Hij doet mij nederliggen in grazige weiden: 

Hij voert mij aan rustige wateren; 

Hij verkwikt mijn ziel.  

Hij leidt mij in rechte sporen,  

om Zijns naams wil. 
 

Schriftlezing: Daniël 6: vers 11-20 door Anne Floor 

11 Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In 

zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, 

bad tot zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was. 12 Maar 

toen drongen de mannen zijn huis binnen en troffen Daniël aan terwijl hij tot zijn God bad 

en hem prees. 13 Ze gingen onmiddellijk naar de koning en wezen hem op het koninklijk 

besluit: „Hebt u geen verbod op schrift laten stellen dat ieder mens die de komende dertig 

dagen een verzoek tot een god of een mens richt in plaats van tot u, majesteit, in de 

leeuwenkuil zal worden geworpen?‟ De koning antwoordde: „Die verordening ligt even vast 

als elke wet van de Meden en de Perzen, ze kan niet worden herroepen.‟ 14 Toen zeiden ze 

tegen de koning: „Daniël, een van de Judese ballingen, slaat geen acht op u, majesteit, 

noch op het besluit dat u op schrift hebt laten stellen; driemaal daags verricht hij zijn 

gebed.‟ 15 De koning was zeer ontstemd toen hij deze beschuldiging hoorde, en hij zon op 

middelen om Daniël te redden. Tot zonsondergang deed hij alles wat in zijn macht lag om 

Daniël te beschermen. 16 Maar de mannen drongen bij de koning aan en zeiden: „Bedenk, 

majesteit, dat geen verbod of besluit dat de koning heeft uitgevaardigd veranderd kan 

worden; het is een wet van de Meden en de Perzen.‟ 17 Hierop gaf de koning bevel Daniël 

te halen en hem in de leeuwenkuil te werpen. De koning zei tegen Daniël: „Uw God, die u 

zo vasthoudend dient, zal u redden!‟ 18 Er werd een steen gebracht waarmee de opening 

van de kuil werd afgedekt, en de koning verzegelde die met zijn zegelring en met de 

zegelring van zijn machthebbers, om te verhinderen dat iemand iets aan Daniëls 

omstandigheden zou veranderen.  

19 Daarna keerde de koning terug naar zijn paleis en bracht de nacht door zonder iets te 

eten; hij kon de slaap niet vatten, maar liet niets ter afleiding brengen. 20 Vroeg in de 

ochtend, toen het licht begon te worden, stond de koning op en haastte zich naar de 

leeuwenkuil. 
 

Zingen: Op Toonhoogte 51: 2 

Zelfs al ga ik door een dal  

van diepe duisternis,  

Ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij: 

Uw stok en uw staf, die vertroosten mij.  

Gij richt voor mij een dis aan  

voor de ogen van wie mij benauwen. 
 

  



Schriftlezing: Daniel 6: vers 21-29 door Sophie 

21 Zodra hij in de buurt van de kuil kwam, riep hij Daniël met bedroefde stem toe: „Daniël, 

dienaar van de levende God, heeft uw God, die u zo vasthoudend dient, u van de leeuwen 

kunnen redden?‟ 22 En Daniël zei tegen de koning: „Majesteit, leef in eeuwigheid! 23 Mijn 

God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten. Ze hebben mij geen kwaad 

gedaan, omdat hij mij onschuldig acht; maar ook u, majesteit, heb ik niets misdaan.‟ 

24 De koning was bijzonder verheugd en hij beval Daniël uit de kuil te halen. Daniël werd 

uit de kuil getrokken, en hij bleek ongedeerd te zijn, want hij had op zijn God vertrouwd. 

25 Toen gaf de koning bevel de mannen te brengen die Daniël hadden beschuldigd, en hij 

liet hen samen met hun kinderen en hun vrouwen in de leeuwenkuil werpen. Ze hadden de 

bodem van de kuil nog niet geraakt, of de leeuwen stortten zich op hen en vermorzelden al 

hun botten.  

26 Daarop schreef koning Darius aan alle volken en naties, welke taal zij ook spraken en 

waar ter wereld zij ook woonden: „Moge uw voorspoed groot zijn! 27 Hierbij beveel ik dat 

iedereen in het machtsgebied van mijn koninkrijk eerbiedig ontzag moet tonen voor de God 

van Daniël. Want hij is de levende God die bestaat in eeuwigheid. Zijn koningschap gaat 

nooit te gronde en zijn heerschappij is zonder einde. 28 Hij redt en bevrijdt, geeft tekenen 

en doet wonderen in de hemel en op aarde; hij heeft Daniël uit de klauwen van de leeuwen 

gered.‟  

29 Zo ging het Daniël voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het 

koningschap van Cyrus de Pers 
 

Zingen: Timoteüs 12 

Daniël, Daniël, vertrouw op God, 

Hij hoort je wel. 

Daniël, Daniël, vertrouw op God, 

Hij hoort je wel. 
 

Als je in de kuil van de leeuwen ligt, 

snoert Hij de muil van de leeuwen dicht. 

Al zien ze geel en groen, 

ze kunnen je nikx doen! 
 

Daniël, Daniël, vertrouw op God, 

Hij hoort je wel. 

Daniël, Daniël, vertrouw op God, 

Hij hoort je wel. 
 

Hoor je ze grommen, ze kijken zo woest. 

Hun tanden zijn al jaren niet gepoetst. 

Ze lusten je wel rauw, 

maar God beloont je trouw. 
 

Daniël, Daniël, vertrouw op God, 

Hij hoort je wel. 

Daniël, Daniël, vertrouw op God, 

Hij hoort je wel. 
 

  



Verkondiging: “Grenzeloos vertrouwen” 
 

Zingen: Opwekking 42 

„k Stel mijn vertrouwen 

op de Heer, mijn God. 

Want in Zijn hand 

ligt heel mijn levenslot. 

Hem heb ik lief, 

Zijn vrede woont in mij. 

„k Zie naar Hem op en „k weet 

Hij is mij steeds nabij. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Collecten 

 Tear 

 Kerkrentmeesters 

 Plaatselijk jeugdwerk 
 

Zingen: Op Toonhoogte 273 

1 Je hoeft niet bang te zijn,  

al gaat de storm tekeer,  

leg maar gewoon je hand  

in die van onze Heer. 

 

2 Je hoeft niet bang te zijn,  

als oorlog komt of pijn.  

De Heer zal als een muur  

rondom je leven zijn. 

 

3 Je hoeft niet bang te zijn,  

al gaan de lichten uit.  

God is er en Hij blijft,  

als jij je ogen sluit. 
 

Zegen 
 

Zegen beantwoord met: opwekking 54 

Looft de Here, alle gij volken, 

prijst Hem, alle gij natiën. 

Want Zijn goedertierenheid 

is machtig over ons, 

en des Heren trouw 

is tot in eeuwigheid. 

Halleluja. (8x 

  



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 op zondag 28 augustus om 

17:00 uur. De voorganger zal Ds. J. Tadema uit Urk 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/

