
 

Heb je al gebeden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugddienst Kerk van Mookhoek 

Zondag 8 januari 2012 

Voorganger: T. Meijer uit Werkendam 

Zang: Theresia Sint-Nieklaas, 

Piano: Laurens Priem 

Orgel: Bert Priem 



Orgelspel  
 

Welkom en mededelingen 
 

Zingen: Gezang 95 

Nu bidden wij met ootmoed en ontzag 

de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht  

in hemel en op aarde aanzijn gaf,  
dat, naar zijn heerlijk wezen,  

Hij ons de kracht des Heil'gen Geestes geve  
en de Messias bij ons intrek neme.  

Zijn liefde is de grondslag van ons leven,  
de oorsprong van ons hart.  
 

Dan zullen wij met alle heilgen saam  
in 't morgenlicht op hoge tinnen staan  

en hoogte en diepte, lengte en breedte van  
Gods heil doormeten mogen.  

Dan kennen wij de liefde uit den hoge,  
al gaat zij verre het verstand te boven.  

Wij zullen tot de volle wasdom komen  
in Gods verheven naam.  
 

Hem nu die in ons werkt en ons geleidt,  

die verder gaat dan al ons bidden reikt  
en meer is dan ons diepste denken peilt,  

zij heerlijkheid en glorie  
in de gemeente die Hij heeft verkoren,  

in elk geslacht dat van zijn naam zal horen,  
door Jezus Christus, nu gelijk tevoren  

en tot in eeuwigheid. 
 

Votum en groet 
 

Zingen: Opwekking 464   

Wees stil voor het aangezicht van God, 

want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 

en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 

en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 

want heilig is de Heer. 
 

Wees stil, want de heerlijkheid van God 

omgeeft ons in dit uur. 

Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 

een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 

Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 

 



Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 

De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 

niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 

Wees stil, want de kracht van onze God 

daalt neer op dit moment. 
 

Gebed 
 

 Theresia Sint-Nieklaas  

Nieuwe op toonhoogte 168: Aan uw voeten Heer 

Here I am to worship 
 

Schriftlezing: Matteüs 6: 5-8 

En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge 

en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: 

zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis 

terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die 

in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.  Bij het bidden moeten jullie niet 

eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed 

aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers 

wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen.   
 

Schriftlezing: Matteüs 7: 7-12 

Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je 

worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor 

wie klopt zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om 

een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? 

Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel 

te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom 

vragen.  Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. 

Dat is het hart van de Wet en de Profeten.  

 

Zingen: Youth For Christ 133      

Mijn Vader, dank U wel  

dat U steeds bij mij bent,  

dat U al mijn gedachten en verlangens kent,  

dat U zo stil en rustig en begrijpend bent.  

Mijn Vader, dank U wel. 

 

Ik dank U dat uw hand  

mij steeds behoedt en leidt,  

dat U mij wilt bewaren in de felste strijd,  

voor troost, die U mij geeft in onzekerheid.  

Mijn Vader, dank U wel. 

 



Ik dank U voor de diepe vrede en de rust,  

voor vreugde en voor blijdschap 

en voor levenslust.  

Ik dank U dat U zelf nu heel mijn leven vult.  

Mijn Vader, dank U wel. 

 

Mijn woorden schieten vaak  

zo veel tekort, o Heer. 

Wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel meer.  

'k Ervaar uw diepe rijkdom en geluk steeds meer.  

Mijn Vader, dank U wel. 

 

Daarom wil ik U danken, 

dat ik zingen kan, 

dat ik U mijn stem toch altijd loven kan, 

dat ik U in dit lied van harte danken kan. 

Mijn Vader, dank U wel. 

 

Schriftlezing: Jacobus 4: 1-10 

Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet 

uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? U verlangt naar iets, maar 

krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U 

bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt 

ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten 

bevredigen. Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld 

vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich 

tot vijand van God. Denk toch niet dat dit loze woorden zijn in de Schrift: ‘Hij die 

ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op; maar de genade die hij schenkt is 

nog groter.’ Daarom staat er: ‘God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan 

nederigen schenkt hij zijn genade.’ Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de 

duivel, dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. 

Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars. Weeklaag, wees treurig en 

laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in 

somberheid. Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen. 

 

Zingen: Nieuwe Op Toonhoogte 376  

(Refrein) 

Als je bidt zal Hij je geven. 
Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen, 

Als je zoekt dan zul je ’t vinden, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 

 
Als je de Vader vraagt om 'n brood, 

geeft Hij je zeker nooit een steen. 

Al je gebeden, klein of groot, 
heus, Hij vergeet er niet één. 



(Refrein) 
 

Als je mijn Vader iets wilt vragen, 
vraag in mijn naam, Ik zal het doen. 

Ik ben met je alle dagen, 
Ik ben dezelfde als toen. 

 

(Refrein)   

 

Verkondiging: “Heb je al gebeden?” 

 

Zingen: Youth For Christ 86 (canon dames & heren)     

'k Stel mijn vertrouwen  

op de heer, mijn God. 

Want in zijn hand 

ligt heel mijn levenslot. 

Hij heeft mij lief, 

zijn vrede woont in mij, 

'k zie naar Hem op en 'k weet:  

Hij is mij steeds nabij. 

 

Gebed 

Afgesloten met Nieuwe Op Toonhoogte 442 door Theresia Sint-Nieklaas  

          

Zingen: Geloofsbelijdenis: Nieuwe Op Toonhoogte 153  

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. (4 x)  

Naam aller namen, Naam aller namen.  
 

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. (4 x)  
Naam aller namen, Naam aller namen, Naam aller namen       

 



Tijden de collecte zingt Theresia Sint-Nieklaas: 

God of the Moon and Stars van Kees Kraayenoord. 

 

Collecten 

 Atlantic Bridge 
 Kerkrentmeesters 

 Plaatselijk jeugdwerk 
 

Zingen: Opwekking 454      

Zegen, aanbidding. 

Kracht, overwinning. 

Ere zij de eeuwige God. 

Laat elke natie, elke creatie 

buigen voor de eeuwige God. 

 

Elke tong in hemel, op aard 

zal uw macht belijden. 

Elke knie buigt neer voor uw troon, 

aanbiddend. 

U wordt hoog verheven, o God 

en oneindig is uw heerschappij, 

O, eeuwige God. 

 

De aarde wordt vol van uw Koninkrijk. 

Zing nu voor de eeuwige God. 

Geen andere macht is aan U gelijk. 

Zing nu voor de eeuwige God. 

 

Elke tong... 

 

Zegen 

 

Zegen beantwoord met: Evangelische liedbundel 351 

Machtig God, sterke Rots,  

U alleen bent waardig.  

Aard’ en hemel prijzen U,  

glorie voor uw Naam.  

Lam van God, hoogste Heer,  

heilig en rechtvaardig,  

stralend Licht, Morgenster,  

niemand is als U.  

Prijst de Vader, prijst de Zoon,  

prijst de Geest, die in ons woont.  

Prijst de Koning der heerlijkheid,  

prijst Hem tot in eeuwigheid.          

   



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 

1april om 17:00 uur. De voorganger zal ds. Van der Eijk uit Maasdijk 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 

 

http://www.hervormdegemeentestrijen.nl/

