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Jongerenviering Ontmoetingskerk 

19 mei  

Voorganger Joren Menkveld 

m.m.v. de band Exodus 
 
Voor de dienst speelt Exodus: 

   -Welkom in Gods huis - Schrijvers v gerechtigheid 
 - Breng ons samen - Sela 
Welkom 
Aansteken van de kaarsen terwijl de band speelt: 
 I still haven’t found what I’m looking for –U2 
 
 BEGIN 
 
Zingen (staande): Opw 194 U maakt ons een 
 
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:  Opw 715 wat hou ik van Uw huis, vs 1,2,3 
(we gaan weer zitten) 
 
Gebed om ontferming 
Glorialied Naar psalm 150 Looft God looft Hem overal  
 
Met de jongste kinderen   
Zingen:                         Ho stop sta eens even stil 



de kinderen gaan naar de Kinderdienst  
 
 WOORD 
 
Zondagsgebed  
 
Schriftlezing:  Mattheus 25:1-13 (Bijbel in gewone taal) 

251Jezus zei: ‘Dit voorbeeld leert je iets over Gods nieuwe wereld. Tien 
meisjes gaan op weg naar een bruiloft. Ze moeten wachten op de 
bruidegom. Ze hebben allemaal een lamp meegenomen. 2-4Vijf meisjes 
zijn dom. Ze hebben wel een lamp bij zich, maar geen olie om de lamp te 
laten branden. De vijf andere meisjes zijn verstandig. Zij hebben een lamp 
bij zich en ook olie om de lamp te laten branden. 5Het wachten op de 
bruidegom duurt lang. De meisjes worden moe en vallen in slaap.6Midden 
in de nacht wordt er geroepen: ‘Daar komt de bruidegom! Vooruit, ga naar 
hem toe!’ 7De meisjes worden wakker en doen hun lampen aan. 8Dan 
zeggen de domme meisjes tegen de verstandige meisjes: ‘Mogen wij wat 
van jullie olie gebruiken? Onze lampen willen niet branden.’ 9Maar de 
verstandige meisjes zeggen: ‘Nee, we hebben alleen genoeg voor onszelf. 
Ga maar ergens olie kopen voor je lampen.’10De vijf meisjes gaan op weg 
om olie te kopen. Intussen komt de bruidegom. De vijf meisjes die 
klaarstaan, gaan met hem mee. Zij mogen naar binnen op het feest. 
Daarna gaat de deur dicht.11Later komen ook de andere meisjes. Ze 
zeggen: ‘Heer, heer, laat ons toch binnen!’ 12Maar de bruidegom 
antwoordt: ‘Luister goed naar mijn woorden: Ik ken jullie niet.’’13Toen zei 
Jezus: ‘Blijf dus altijd goed opletten. Want jullie weten niet wanneer de 
Heer zal komen. 

Zingen: Opw 334 Heer uw licht en Uw liefde schijnen 
Preek 
Zingen: Opw 488 De kracht van Uw liefde 
 
 
 ANTWOORD 
 
Gebeden  
dankgebed – voorbeden – stil gebed – de band speelt: 

  Baba Yetu , (Onze Vader in het Swahili) 
 
Inzameling  De band speelt You’ll be in my heart - Phill Collins 



de kinderen komen terug uit de Kinderdienst; de kleinsten kunnen 
opgehaald worden uit de oppas 
Zingen: Opw 710 Zegen mij 
 
 ZENDING en ZEGEN 
 
De band speelt terwijl we naar de koffie gaan 
 Awesome God  - Rich Mullins 
 
(ZOZ) 
 
 
 
 
 
Aan deze dienst werkten mee:  
Egbert, Teun, Vincent, Emily, Jenneke en Tim 
 
 
Limonade wordt vandaag beneden geschonken naast de bar. 
 
Fijn dat u/jij er was! 

De volgende jongerenviering is op 6 oktober 2019. 


