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Voorganger: 

Ds. Slager 

 

Muzikale 

medewerking: 

Diverse 

gemeenteleden 



Welkom! 



Zingen: Opwekking 407 

 
O, Heer mijn God, 

wanneer ik in verwondering 

de wereld zie  

die U hebt voortgebracht. 

Het sterrenlicht, 

het rollen van de donder, 

heel dit heelal,  

dat vol is van uw kracht. 

 



(vervolg opwekking 407) 

 

Refrein: 

 

Dan zingt mijn ziel          ) 

tot U, o Heer mijn God: )2x 

hoe groot zijt Gij,            ) 

hoe groot zijt Gij!            ) 

 



(vervolg opwekking 407) 
 

Als ik bedenk, 

hoe Jezus zonder klagen 

tot in de dood  

gegaan is als een Lam. 

Sta ik verbaasd, 

dat Hij mijn schuld wou dragen 

en aan het kruis  

mijn zonde op zich nam. 

 



(vervolg opwekking 407) 

 

Refrein: 

 

Dan zingt mijn ziel          ) 

tot U, o Heer mijn God: )2x 

hoe groot zijt Gij,            ) 

hoe groot zijt Gij!            ) 

 



(vervolg opwekking 407) 
 

Als Christus komt 

met majesteit en luister, 

brengt Hij mij thuis, 

hoe heerlijk zal dat zijn. 

Dan zal ik vol aanbidding  

voor Hem buigen 

en zingt mijn ziel: 

o Heer, hoe groot zijt Gij! 

 



(vervolg opwekking 407) 

 

Refrein: 

 

Dan zingt mijn ziel          ) 

tot U, o Heer mijn God: )2x 

hoe groot zijt Gij,            ) 

hoe groot zijt Gij!            ) 

 



Votum en groet 
 



Zingen: Opwekking 148 
 

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. 
 
 



(vervolg Opwekking 148) 

 

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. 

 
 



Gebed 



Schriftlezing: Exodus 2: 11-15 
11 Toen Mozes volwassen geworden was, 

zocht hij op een dag de mensen van zijn 
volk op. Hij zag welke zware 
dwangarbeid ze verrichtten en was er 
getuige van dat een Hebreeër, een 
volksgenoot van hem, door een 
Egyptenaar werd geslagen. 12 Hij keek 
om zich heen, en toen hij zag dat er 
niemand in de buurt was sloeg hij de 
Egyptenaar dood; hij verborg hem 
onder het zand.  



(vervolg) 

13 De dag daarop zag hij hoe twee 
Hebreeuwse mannen met elkaar op de vuist 
gingen. ‘Waarom sla je iemand van je eigen 
volk?’ vroeg hij aan de man die begonnen 
was. 14 Maar die antwoordde: ‘Wie heeft 
jou als leider en rechter over ons 
aangesteld? Wou je mij soms ook 
doodslaan, net als die Egyptenaar?’     
Mozes schrok, hij dacht: Dan is het            
dus toch bekend geworden!  



(vervolg) 

15 Toen de farao ervan hoorde, wilde hij 
Mozes laten doden. Daarom vluchtte Mozes 
voor de farao.  

 Zo kwam hij in Midjan terecht, en daar ging 
hij bij een put zitten.  



Zingen: Op toonhoogte 336 
Wat de toekomst brengen moge,  

mij geleidt des Heren hand; 

moedig sla ik dus de ogen  

naar het onbekende land. 

Leer mij volgen zonder vragen;  

Vader, wat Gij doet is goed! 

Leer mij slechts het heden dragen  

met een rustig kalme moed! 

 



(vervolg: Op toonhoogte 336) 

 
Heer, ik wil uw liefde loven,  

al begrijpt mijn ziel U niet. 

Zalig hij, die durft geloven,  

ook wanneer het oog niet ziet. 

Schijnen mij uw wegen duister,  

zie, ik vraag U niet: waarom? 

Eenmaal zie ik al uw luister,  

als ik in de hemel kom. 

 



(vervolg: Op toonhoogte 336) 

  

Laat mij niet mijn lot beslissen:  

zo ik mocht, ik durfde niet. 

Ach, hoe zou ik mij vergissen,  

als Gij mij de keuze liet! 

Wil mij als een kind behand'len, 

dat alleen de weg niet vindt: 

neem mijn hand in Uwe handen  

en geleid mij als een kind. 

 



(vervolg: Op toonhoogte 336) 

 
Waar de weg mij brengen moge, 

aan des Vaders trouwe hand 

loop ik met gesloten ogen  

naar het onbekende land. 

 



Schriftlezing: Hebreeën 11: 23-27 
 23 Door hun geloof konden Mozes’ ouders 

hem na zijn geboorte drie maanden 
verborgen houden. Ze vonden hun kind 
erg mooi en waren niet bang voor het 
bevel van de koning. 24 Door zijn geloof 
weigerde Mozes, toen hij volwassen 
werd, aangesproken te worden als zoon 
van een dochter van de farao. 



(vervolg) 

 25 Liever werd hij even slecht behandeld als 
het volk van God dan dat hij vluchtig 
voordeel had bij de zonde; 26 omdat hij 
uitzag naar de beloning waardeerde hij de 
smaad van Christus hoger dan de schatten 
van Egypte. 27 Door zijn geloof verliet hij 
Egypte zonder angst voor de woede van de 
koning; hij volhardde, als zag hij de 
Onzienlijke. 



Zingen: Op Toonhoogte 444 
 

‘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!  

 



Verkondiging:  

Durf jij het aan? 
 



Zingen: Youth For Christ 100 
 

Jezus, ga ons voor, 

deze wereld door, 

en U volgend op uw schreden  

gaan wij moedig met U mede. 

Leid ons aan uw hand 

naar het vaderland. 



(vervolg: YFC 100) 

 

Valt de weg ons lang, 

zijn wij klein en bang, 

sterk ons, Heer, om zonder klagen 

achter U ons kruis te dragen. 

Waar Gij voor ons trad, 

is het rechte pad. 



(vervolg: YFC 100) 

 

Krimpt ons angstig hart 

onder eigen smart, 

moet het met een ander lijden, 

Jezus, geef ons kracht tot beide. 

Wees Gij zelf het licht 

dat ons troost en richt. 



(vervolg: YFC 100) 

 

In de woestenij, 

Heer, blijf ons nabij. 

Met uw troost en met uw zegen 

tot aan ’t eind van onze wegen. 

Leid ons op uw tijd 

in uw heerlijkheid. 



Geloofsbelijdenis 
  

 



Zingen: Op Toonhoogte 94 
 

Hij kwam bij ons, heel gewoon, 

de Zoon van God als mensenzoon. 

Hij diende ons als een knecht 

en heeft zijn leven afgelegd. 
   

 



(vervolg Op Toonhoogte 94) 

 
(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. 



(vervolg Op Toonhoogte 94) 

 

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'. 



(vervolg Op Toonhoogte 94) 

 
(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. 



(vervolg Op Toonhoogte 94) 

 

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. 



(vervolg Op Toonhoogte 94) 

 
(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. 



(vervolg Op Toonhoogte 94) 

 

Wij willen worden als Hij. 

Elkanders lasten dragen wij. 

Wie is er need'rig en klein? 

Die zal bij ons de grootste zijn. 



(vervolg Op Toonhoogte 94) 

 
(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. 



Dankgebed en voorbede 
  

 



Collecten: 
 

1. World Servants 

2. Kerkrentmeesters 

3. Plaatselijk jeugdwerk 
 

 



Zingen: Op Toonhoogte 137 
 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 

Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 

O God, zegen mij alle dagen lang! 
   

 



(vervolg Op Toonhoogte 137) 

 
Vader, maak mij tot een zegen;  
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer,  
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, die ontspringt,  
diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt  
voor mij. 



(vervolg Op Toonhoogte 137) 

 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 

Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 

Zegen om de ander tot zegen te zijn. 

O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 



(vervolg Op Toonhoogte 137) 

 
Vader, maak ons tot een zegen; 
 hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen,  
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede,  
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend,  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 



Zegen 



Zegen beantwoord met:  

Op Toonhoogte 326 
 

Wij gaan op weg met brandend hart, 

met een gebed bij elke stap. 

Het lied van hoop klinkt door de landen, 

zingend van de nieuwe dag. 



(vervolg: Op Toonhoogte 326) 
 

Refrein: 

Laat de vlam weer branden, 

als een helder baken; 

als heraut van 't morgenuur. 

Laat het lied weer sprank'len, 

laat de liefde branden, 

als een vuur, als een vuur. 



(vervolg: Op Toonhoogte 326) 
 

Tweeduizend jaar - en dag en nacht 

brandt deze vlam, verlicht ons land. 

Mensen wachten, harten smachten 

naar een liefde die verwarmt. 



(vervolg: Op Toonhoogte 326) 
 

Refrein: 

Laat de vlam weer branden, 

als een helder baken; 

als heraut van 't morgenuur. 

Laat het lied weer sprank'len, 

laat de liefde branden, 

als een vuur, als een vuur. 



(vervolg: Op Toonhoogte 326) 
 

De liefde roept, de waarheid spreekt; 

dat is de kracht waarmee wij gaan, 

om hen die vallen, hen die wank'len 

op te vangen in uw naam. 



(vervolg: Op Toonhoogte 326) 
 

Refrein: 

Laat de vlam weer branden, 

als een helder baken; 

als heraut van 't morgenuur. 

Laat het lied weer sprank'len, 

laat de liefde branden, 

als een vuur, als een vuur. 



Tot ziens! 
 
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 11 november 
2012 om 17:00 uur. De voorganger zal  
Ds. Van de Woestijne zijn. 


