
 

 
 

7 oktober 2018 

 

 
De band speelt: Breng ons samen (Opwekking 797) 
Welkom 
Aansteken van de kaarsen, de band speelt God is in ons midden (Sela) 
Stilte 
 BEGIN 
 
Aanvangslied (staande): Breng ons samen (Opwekking 797) 
Groet v: Genade voor u en vrede van God, onze Vader 
     en van de Heer, Jezus Christus 
 g: AMEN 
Bemoediging en drempelgebed 
 v: Onze hulp is in de naam van de HEER  

 g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 v: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

  g: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
      v:  Barmhartige God,….. 
    …….  door Jezus Christus, onze Heer 

  g:  AMEN 
 

Zingen:  Psalm 150 (Psalm Project) 
(we gaan weer zitten) 
 
Gebed om ontferming 
Glorialied Heer Uw licht en Uw liefde (Opwekking 334) 
 
Praatje met de jongste kinderen  
Zingen: Ik was hongerig  (Elly & Rikkert) 
de kinderen gaan naar de Kinderdienst 
 
Sketch 
 WOORD 
 

Zondagsgebed  
Lezing: Mattheüs 25:31-45 
 
Schriftlezing: Mattheüs 25: 31-45 (Bijbel in gewone taal) 
31 Jezus zei: ‘Als de Mensenzoon komt, zal het zo gaan: Hij komt met alle 
engelen uit de hemel. En hij zal als koning op zijn troon gaan zitten. 32 Dan 
worden alle mensen van de wereld bij hem gebracht. Hij zal de mensen verdelen 



in twee groepen. Net zoals een herder zijn kudde verdeelt in schapen en bokken. 
33 De Mensenzoon zet de ene groep mensen aan zijn rechterkant en de andere 
groep mensen aan zijn linkerkant. 34 Dan zal de Mensenzoon tegen de mensen 
aan zijn rechterkant zeggen: ‘Kom, de nieuwe wereld is voor jullie. Want mijn 
Vader heeft het echte geluk voor jullie bestemd. Dat was al de bedoeling vanaf de 
schepping. 35 Want toen ik honger had, gaven jullie mij te eten. Toen ik dorst 
had, gaven jullie mij te drinken. Toen ik een vreemdeling was, namen jullie mij in 
huis. 36Toen ik naakt was, gaven jullie mij kleren. Toen ik ziek was, zochten jullie 
mij op. Toen ik gevangen was, kwamen jullie naar mij toe.’ 37 Dan zullen die 
goede mensen zeggen: ‘Maar Heer, wanneer is dat gebeurd? Wanneer had u 
honger en gaven we u te eten? Wanneer had u dorst en gaven we u te drinken? 
38 Wanneer was u een vreemdeling en namen wij u in huis? Wanneer was u 
naakt en gaven we u kleren? 39 Wanneer was u ziek of gevangen, en kwamen 
wij naar u toe?’ 40 Dan zal de Mensenzoon tegen hen zeggen: ‘Luister goed naar 
mijn woorden: Elke keer dat jullie iets goeds deden voor één van de gelovigen die 
hier naast mij staan, deed je iets goeds voor mij.’ 
41 Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn 
vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de 
duivel en zijn engelen. 42 Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik 
had dorst en jullie gaven me niet te drinken. 43 Ik was een vreemdeling en jullie 
namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in 
de gevangenis en jullie bezochten mij niet.” 44 Dan zullen ook zij antwoorden: 
“Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, 
ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” 45 En hij zal hun 
antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken 
niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.”  
 
Zingen: Heer wijs mij Uw weg (Opwekking 687) 
Preek 
Meditatieve muziek          Opw 732 instrumentaal  
Zingen: Wat een wonder dat ik meewerken mag  
 (Opwekking 732) 
 
 ANTWOORD 
 
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader) 
 
Introductie programma Seven + door Marjan Berden 
 
Inzameling  De band zingt Toon mijn liefde (Opwekking 705) 
de kinderen komen terug uit de Kinderdienst; de kleinsten kunnen opgehaald 
worden uit de oppas 
 ZENDING en ZEGEN 
 
Zingen: Gebed om zegen (Opwekking 710) 



 
Wegzending en zegen 
 
De band speelt: Testify to love 
Fijn dat u/jij er was! 
 
De volgende jeugddienst is op 17 maart 2019 
 
 
Aan deze dienst werkten mee: Egbert, Teun, Jenneke, Simone Post,  
Simone Terstege, Emily, Tim, Fabian, Marijn, Vincent, Brian en Quinten. 
 


