
Jeugddienst 20 januari 2013 Thema: “Aan Tafel”    
 

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 277 
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. 
 

Gebed 
 

Gezongen geloofsbelijdenis: Op Toonhoogte 152 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  

Schepper des hemels en der aarde  

en in Jezus Christus,  

zijne eniggeboren Zoon, onze Here,  

die ontvangen is, van de Heil’ge Geest, 

geboren uit de maagd Maria.  

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  

is gekruisigd, gestorven en begraven,  

nedergedaald ter helle; 

ten derde dage wederom opgestaan van de doden; 

opgevaren ten hemel,  

zittende ter rechterhand Gods,  

des almachtigen Vaders,  

vanwaar Hij komen zal 

om te oordelen de levenden en de doden.  

Ik geloof in de Heilige Geest,  

ik geloof ene heilige, algemene, christelijke Kerk,  

de gemeenschap der heiligen,  

vergeving der zonden;  

wederopstanding des vleses 

en een eeuwig leven.  

Amen, amen, amen. 

 

Quiz: Over het HA door Ds. V.d. Woestijne 
 

Getuigenis  
 

Zingen: Opwekking 705 

Aan de maaltijd wordt het stil, 

als de Meester knielen wil, 

en vol liefde als een knecht 

elk apart de voeten wast en zegt: 

 

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 

Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, 

dit is wat de wereld ziet van Mij, 

als je Mij gaat volgen. 

 

 



Refrein: 

Toon Mijn liefde 

aan de ander 

dien de ander 

zo heb Ik ook jou liefgehad. 

Heb elkaar lief, 

wat er ook gebeurt, 

dien de ander, 

zo heb Ik ook jou liefgehad. 

 

In de wereld wordt het stil, 

als wij doen wat Jezus wil 

en gaan dienen als een knecht, 

zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: 

 

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 

Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, 

dit is wat de wereld ziet van Mij, 

als je Mij gaat volgen. 

 

Refrein: 

Toon Mijn liefde 

aan de ander 

dien de ander 

zo heb Ik ook jou liefgehad. 

Heb elkaar lief, 

wat er ook gebeurt, 

dien de ander, 

zo heb Ik ook jou liefgehad. 

 

Schriftlezing uit De Nieuwe Bijbelvertaling: Jesaja 53 

Wie kan geloven wat wij hebben gehoord?  

Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?  

Als een loot schoot hij op onder Gods ogen,  

als een wortel die uitloopt in dorre grond.  

Onopvallend was zijn uiterlijk,  

hij miste iedere schoonheid,  

zijn aanblik kon ons niet bekoren.  

Hij werd veracht, door mensen gemeden,  

hij was een man die het lijden kende  

en met ziekte vertrouwd was,  

een man die zijn gelaat voor ons verborg,  

veracht, door ons verguisd en geminacht.  

Maar hij was het die onze ziekten droeg,  

die ons lijden op zich nam.  

Wij echter zagen hem als een verstoteling,  

door God geslagen en vernederd.  

Om onze zonden werd hij doorboord,  

om onze wandaden gebroken.  

Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,  

zijn striemen brachten ons genezing.  



Wij dwaalden rond als schapen,  

ieder zocht zijn eigen weg;  

maar de wandaden van ons allen  

liet de HEER op hem neerkomen.  

Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet  

en deed zijn mond niet open.  

Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid,  

als een ooi die stil is bij haar scheerders  

deed hij zijn mond niet open.  

Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen.  

Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad?  

Hij werd verbannen uit het land der levenden,  

om de zonden van mijn volk werd hij geslagen.  

Hij kreeg een graf bij misdadigers,  

zijn laatste rustplaats was bij de rijken;  

toch had hij nooit enig onrecht begaan,  

nooit bedrieglijke taal gesproken.  

Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek.  

Hij offerde zijn leven voor hun schuld,  

om zijn nageslacht te zien en lang te leven.  

En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde.  

Na het lijden dat hij moest doorstaan,  

zag hij het licht  en werd met kennis verzadigd.  

 

Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht,  

hij neemt hun wandaden op zich.  

Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen  

en zal hij met machtigen delen in de buit,  

omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood  

en zich tot de zondaars liet rekenen.  

Hij droeg echter de schuld van velen  

en nam het voor zondaars op.  
 

Zingen: Op Toonhoogte 260 
Glorie, glorie, glorie aan het Lam.  

Glorie, glorie, glorie aan het Lam.  
 

Refrein: 

Want Hij is waardig t’ ontvangen onze eer,  

het Lam op zijne troon. 

En onze stem verheffen wij tot Hem,  

het Lam op zijne troon. 
 

Heilig, heilig, heilig is het Lam.  

Heilig, heilig, heilig is het Lam.  
 

(Refrein) 
 

Waardig, waardig, waardig is het Lam.  

Waardig, waardig, waardig is het Lam.  
 

(Refrein) 
 

Glorie, glorie, glorie aan het Lam.  

Glorie, glorie, glorie aan het Lam. 

javascript:note('ly000001','img000001');


 

Verkondiging: Aan Tafel 
 

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. 
 

Refrein: 
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? 
 

Refrein:  
 

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? 

 
Refrein: 
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   ) 2x 
 

Dankgebed en voorbede 
 

 

 

 



Collecten tijdens de collecte muzikale medewerking 

 Voedselbank?? 

 Kerkrentmeesters 

 Plaatselijk jeugdwerk 
 

Zingen: Opwekking 638 

Wie is als Hij? 

de Leeuw maar ook het Lam, 

gezeten op de troon. 

Bergen buigen neer, 

de zee verheft haar stem 

voor de allerhoogste Heer. 
 

Prijs Adonai, 

wanneer de zon opkomt 

totdat zij onder gaat. 

Prijs Adonai, 

alle naties van de aard', 

alle heiligen; aanbid Hem. 
 

Zegen 
 

Zegen beantwoord met: Opwekking 404 
Wij gaan op weg met brandend hart, 

met een gebed bij elke stap. 

't Lied van hoop klinkt door de landen, 

zingend van de nieuwe dag. 
 

Tweeduizend jaar - en dag en nacht 

brandt deze vlam, verlicht ons land. 

Mensen wachten, harten smachten 

naar een liefde die verwarmt. 
 

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. 

 

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. 
 

Refrein: 

 

  



 


