
 
 

Jongerenviering zondag 8 maart 
Voorganger: Corine Zonnenberg 

m.m.v. de band Exodus 
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e
 zondag van de 40-dagentijd - Reminiscere 

 

 
Muziek                De band speelt: Met open armen – 

Schrijvers v gerechtigheid 
 
Welkom 
Aansteken kaarsen         De band speelt: Thy word is a lamp unto my feet - 
                                       M.W. Smith & Amy Grant  

 
(Wanneer ik bang ben en de weg kwijtgeraakt denk te zijn 
Nog bent U daar vlak naast mij. Ik zal niet vrezen zolang 
U    dichtbij bent. Blijf alstublieft bij mij tot het einde. 
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn 
pad.) 

Stilte 
 BEGIN 
 
We zingen (staande) Opw 797 Breng ons samen 
 
Groet            j:    God is altijd om ons heen 
                            en ook Jezus is bij ons. 
                     v:     De groeten van God de Vader 
                            en van Jezus Christus onze Heer.  

         allen:    AMEN.  
Bemoediging en drempelgebed 

         j:    Onze hulp komt van de HEER  
         allen:    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
         j:    die trouw is zonder ophouden 
         allen:    EN ONS EN ONZE WERELD 
                 NOOIT VERGEET. 
         j:    Hier zijn we, God, 

onderweg door het leven, 
onderweg naar morgen. 
We zoeken naar houvast 
bij het maken van keuzes. 
We hopen op support 
van mensen om ons heen, 
van U, onze God. 
Wij zijn hier 
om te horen van U. 
Kom naar ons toe 
en inspireer ons. 
Dat bidden we. 

                     allen:    AMEN. 



 
 
We zingen Naar Psalm 150 Looft God looft Hem overal  

(we gaan weer zitten) 
 
Gebed om ontferming 
We zingen Opw 430 Heer ik prijs Uw grote naam 
 
Aandacht voor de kinderen 
We zingen                        Projectlied ‘Een teken van leven’ (melodie Lb 637) 
 
De kinderen gaan naar de Kinderdienst (eventueel) 
 
 WOORD 
Zondagsgebed  
 
Lezing Ex 4:18-23 
Mozes ging terug naar zijn schoonvader Jetro en zei tegen hem: ‘Ik zou graag 
teruggaan naar Egypte, om te zien of de mensen van mijn volk nog in leven zijn.’ 
‘Ga in vrede,’ antwoordde Jetro. De HEER zei Mozes nog in Midjan dat hij veilig 
naar Egypte kon terugkeren, aangezien iedereen die hem naar het leven had 
gestaan gestorven was. Mozes zette zijn vrouw en kinderen op een ezel en ging 
op weg, terug naar Egypte. De staf van God hield hij in zijn hand. Toen zei de 
HEER tegen Mozes: ‘Nu je teruggaat naar Egypte, moeten jullie daar de farao 
alle wonderen laten zien waartoe ik je de macht heb gegeven. Ik zal ervoor 
zorgen dat hij hardnekkig weigert het volk te laten gaan. En dan moet jij tegen de 
farao zeggen: “Dit zegt de HEER: Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon. Ik 
heb je bevolen mijn zoon te laten gaan om mij te vereren, maar dat heb je 
geweigerd. Daarom zal ik je eerstgeboren zoon doden.”’ 
 
We zingen Opw 695/ Lb 940 Verberg mij nu 
 
Preek 
 
Muziek                             De band speelt: ‘Ik zal er zijn’ -Sela 
 
We zingen: Opw 798 Hou vol 
 
 ANTWOORD 
 
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed ) 
We zingen                        Opw 436/lb 371 Onze Vader 
Inzameling  De band speelt: Hou vol hou vast -Blof 
De kinderen komen terug uit de Kinderdienst; de kleinsten kunnen opgehaald 
worden uit de oppas 



 
We zingen: Opw 710 Zegen mij 
 
 ZENDING en ZEGEN 
 
Muziek   De band speelt: My lighthouse - Rend Collective 

 
(In mijn worstelen, in mijn twijfels en in mijn falen, verlaat U mij niet 
Uw grote liefde leidt mij er doorheen, U bent de rust in mijn woeste zee 
Mijn lichtbaken (vuurtoren), lichtend in het donker. Ik zal U volgen. 
Mijn lichtbaken. Ik vertrouw op de belofte dat U mij veilig naar de kust zult 
dragen. 

 
Ik zal niet bang zijn voor morgen. Elke ochtend zal ik opstaan en zingen: 
De liefde van mijn God leidt mij er doorheen. U bent de rust in mijn 
woeste zee) 

 
 
   ************ 
 
Fijn dat u/jij er was! 
 
Na een jongerenviering wordt er beneden limonade geschonken. 
 
Op zondag 10 mei is er weer een jongerenviering mmv de band  ‘One New Man’. 
 
 
 
 
 
 
Aan deze dienst werkten mee:  
Joram, David, Iris, Ruben, Teun, Merlijn, Emily, Simone 


