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       Jongerenviering  Ontmoetingskerk 
 

              4 oktober 
 

 Thema : ‘Link met God’ 
 
 

                 
 

 
Voorganger: Ria Keijzer-Meeuwse 

 
  m.m.v. The New Adams Family 
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 Vooraf muziek van de band: Opwekking 638 Prijs Adonai 
 
 

 Welkom 
 Zonder licht ben je nergens – er worden kaarsen aangestoken.   
 Bemoediging en groet in wisselspraak (staande): 
 
Ria: We zijn samen gekomen in de naam van God, onze Schepper. 
Allen: Onze hulp verwachten we van Hem.  
Ria: Zijn trouw en liefde omringen ons; 
Allen: Zijn aangezicht zoeken wij.   
Ria: We geloven dat het goed komt in de wereld. 
Allen: God heeft het beloofd. 
Ria: Hij laat je nooit zitten; 
Allen: Hij draagt ons en maakt het licht. Amen 
 
 Lied van samen (lied 797, Opwekking) 
 
U roept ons samen als kerk van de Heer 
Verbonden met U en elkaar 
Wij brengen U lof, geven U alle eer 
Eendrachtig, veelstemmig n dankbaar 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit 
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
Die alles gelooft en verdraagt 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft 
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar 
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt 

Breng ons samen, één in uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft 
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 Gebed tegen de klippen op, een Kyriegebed met beelden van 
situaties waarin mensen standvastig blijven en vertrouwen houden. 
God ontfermt zich over hen en over allen die lijden. 

 
 Leven in de Gloria. Woorden van hoop.  
 Lied van nabijheid. (lied 770. Opwekking) 

 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn' 

Een boog in de wolken als teken van trouw 
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet 
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet 

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet 
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam 
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan 

O Naam aller namen, aan U alle eer. Niets kan mij ooit… 
 
 Woord voor de kinderen  

 
 “Link met God”. In onze serie bijzondere verhalen, die alle 

records verbreken, nemen we u tien eeuwen mee terug in 
de tijd. We maken kennis met iemand die geschiedenis 
schreef door zijn standvastigheid en lef. Zijn naam: Daniel. 
Zo begint een eigen documentaire, die jullie zal 
bijblijven….. 
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- Medewerkers: een documentairemaker, een interviewer, een 

rijksbestuurder en een historicus. 

- Bron: Daniel 6.  

 
 Lied van bevrijding (lied 794, Opwekking): “No longer slave” 
 
Verkort vertaald: Ik ben omringd door een lied over vrijheid. 
Ik ben geen slaaf meer en niet langer bang. God heeft me bij 
mijn naam geroepen. Nu hoor ik bij Hem en ervaar ik liefde. Ik 
ben gered en Gods kind.  
 
 Boodschap 
 
 Muziek met tijd om na te denken.  
Lied “You say” (Lauren Daigle) 
 
Verkort vertaald: In de ogen van God ben je geliefd in je 
kwetsbaarheid en sterk in je zwakte. Je wordt vastgehouden 
als je tekort schiet. En als je je buitengesloten voelt mag je 
weten dat je bij God hoort.  
Dat is wat ik geloven wil: ik ben van waarde. U ziet mij zoals ik 
werkelijk ben.   
 
 Gebed voor elkaar en de wereld. Elke intentie eindigt met 

“vanuit geloof in de toekomst bidden wij..”, waarna we met allen 
samen zeggen: “Geef vrede, moed en kracht” 
We sluiten allen af met gesproken Onze Vader 

 
 Over de collecte. De kinderen komen terug.  
 
 Lied om de wereld mee in te gaan. (staand): “Ga nu heen in 

vrede” (mel. Land of hope and glory - tekstaanpassing: Ria Keijzer) 
 

Ga nu heen in vrede. 
Ga en maak het waar 
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wat wij hier beleden 
samen met elkaar. 
Voor je dagelijks leven - 
school, gezin of werk: 
God heeft licht gegeven. 
Daarmee sta je sterk. (2x) 
 
 
Ga nu heen in vrede. 
Ga en maak het waar. 
Dat wij hier beneden 
instaan voor elkaar.  
Kracht en moed tot vrede, 
neem ze mee naar huis. 
Wees voor vriend en vreemde 
teken van ‘een thuis’.  (2x) 
 
Ga nu heen in vrede. 
Ga en maak het waar. 
Dat wij in dit heden 
blij zijn met elkaar. 
God is bron van leven: 
Liefde, hoop en trouw! 
Hij wil jou omgeven, 
Hij gelooft in jou! (2x) 
 
 Zegen  (staand) 
 Koorbijdrage bij de zegen: “Irish Blessing” 

Vertaald:   
 

Dat de weg je tegemoet komt, 
de wind altijd in je rug is,  
de zon je gezicht verwarmt,  
zachte buien de velden beregenen, 
en dat God je - tot ons weerzien – bewaart in de palm van zijn 
hand. 
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(U mag nog even gaan zitten) 
 Instructie over het verlaten van de kerk (i.v.m. de 

Coronaregels)  
 
 Terwijl iedereen geleidelijk weggaat, klinkt: 

Opwekking 720 God maakt vrij. 
 
 
 
 
 
Aan deze dienst werkten mee: 
 
Ruben, Fleur, Ramon, Emily, Iris 
 
De volgende jongerenviering is op 14 februari 2021 
 
 
 
 

 
 

 

 


