
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Jongerenviering 14 februari 2021  
Thema: Ik zie jou!  

 

 
Muziek  Jij bent waardevol – JSM ft. Ralph van Manen  
 
Welkom 
Aansteken van de kaarsen  
 
Stilte  
 
Aanvangslied: Opwekking 194 – U maakt ons een.  
 

U maakt ons één. 
U bracht ons tezamen, 
Wij eren en aanbidden U. 
 
Wordt uw wil gedaan, 
Dan bindt het ons saam, 
Iedereen zal deel zijn van uw gezin. 
 

 

INTREDE 
 
Groet:     vg:     Genade en vrede van God de Vader 
                        en van Jezus Christus onze Heer.  
              allen:  Amen.  
Bemoediging en drempelgebed 
              vg:     Onze hulp is de naam van de HEER  
              allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
              vg:     die trouw blijft tot in eeuwigheid 
              allen:  en niet loslaat wat zijn hand begon. 
                        (drempelgebed) 
                        …. door Jezus Christus, onze Heer.  
              allen:  Amen. 

 
Gebed om ontferming 
 
Zingen: LB 940 – Verberg mij nu onder uw vleugels 
 

Verberg mij nu, 

onder Uw vleugels Heer. 

Houd mij vast, 



in Uw sterke hand. 

 

Als de oceaan haar krachten toont, 

zweef ik met U hoog boven de storm. 

Vader, U bent sterker dan de vloed, 

dan word ik stil, U bent mijn God. 

 

Vind rust mijn ziel,  

in God alleen. 

Ken Zijn kracht,  

vertrouw Hem en wees stil. 

 

Refr.  

 

Vader, U bent sterker dan de vloed, 

dan word ik stil, U bent mijn God, 

dan word ik stil, U bent mijn God.  

 
Kindermoment 
 
Kinderlied: Het allerleukste liedje - Make Some Noise Kids   
 

Want God zegt over jou over mij, 
Iets bijzonder en dat maakt mij blij, 
Hij zegt: 

 
"Groter dan een berg, zo hoog, 
Mooier dan de regenboog, 
Dieper dan de oceaan, 
Is hoeveel Ik van je hou. 
Maak je dus geen zorgen meer. 
Elke dag ben Ik er weer." 

 
 

De HEILIGE SCHRIFT 
 
Gebed van de zondag 
 
Lied: Diggie Dex – Mooi zoals je bent.   

 
Evangelielezing: Marcus 1:40-45 (Bijbel in Gewone Taal) 
 



Er kwam ook een man met een huidziekte bij Jezus. Hij knielde voor Jezus en 

vroeg hem om hulp. De man zei: ‘Als u wilt, kunt u mij beter maken.’ 
41

Jezus had medelijden met de man. Hij raakte hem aan en zei: ‘Ik wil dat je beter 

wordt.’ 
42

Meteen werd de man beter. Zijn huidziekte was weg. 
43

Voordat Jezus de man liet gaan, waarschuwde hij hem. Hij zei: 
44

‘Denk erom, je 

mag aan niemand vertellen wat er gebeurd is.’ Ook zei hij: ‘Ga naar de tempel. 

Daar moet de priester vaststellen dat je beter bent. En je moet het offer brengen dat 

verplicht is volgens de wet van Mozes. Dan kunnen de mensen zien dat je echt 

beter bent.’ 
45

Maar toen die man wegging, vertelde hij aan iedereen steeds weer wat er 

gebeurd was. Daardoor kon Jezus niet langer overal komen. Hij bleef op eenzame 

plaatsen. Maar zelfs daar kwamen de mensen van alle kanten naar hem toe. 

 
Overdenking 

Lied: You Say – Lauren Daigle 

Vertaling:  
U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen 

U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben 

U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekortschiet 

En als ik er niet bij hoor, vertelt U me dat ik van U ben 

En ik geloof, oh ik geloof  

Wat U van mij zegt 

ik geloof 

 

Het enige wat nu telt is alles wat U van me denkt 

In U vind ik mijn waarde, in U vind ik mijn identiteit. 

 
 

GEBEDEN en GAVEN 
 
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed) 
 
Lied: Onze Vader maak alles nieuw     
 

Onze Vader in de hemel, maak alles nieuw. 
Geef uw naam aan deze wereld, maak alles nieuw.  

Breng uw koninkrijk tot leven, maak alles nieuw.  

Wees de hemel, wees de aarde, maak alles nieuw.  



Geef het brood in onze dagen, maak alles nieuw.  

En vergeef ons onze schulden, maak alles nieuw.  

Laat ons ook elkaar vergeven, maak alles nieuw.  

God verlos ons van het kwade, maak alles nieuw.  

 
Aandacht voor de collectedoelen 
 
 
Slotlied: Liedboek 416 – Ga met God.  

Ga met God en Hij zal met je zijn,  

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen.  

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

Ga met God en Hij zal met je zijn:  

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden.  

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

Ga met God en Hij zal met je zijn:  

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

Ga met God en Hij zal met je zijn,  

tot wij weer elkaar ontmoeten,  

in zijn naam elkaar begroeten.  

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 

ZENDING en ZEGEN 
 

Lied: What faith can do – Kutless  

Vertaling:  
Iedereen valt wel eens 
En moet kracht vinden om op te staan 
Je denkt dat het meer is dan je aankunt 
Maar je bent sterker, sterker dan je denkt 



Geef het nu niet op 
Ik heb dromen gezien die bergen verzetten 
Hoop die nooit zal eindigen 
Ik heb wonderen zien gebeuren 
Stille gebeden worden verhoord 
Dat is wat geloof kan doen! 
Zelfs als je soms valt 
Je zult de kracht hebben om op te staan 

 

 
De volgende jongerenviering is op 25 april 2021 
 
 
 
  
 

 
 
 

 


