
 

 

Liturgie 
Jeugddienst 14 april 2013 Thema: “ De duivel, wie is dat! ”. 

Predikant: Ds. v.d. Woestijne 

Muzikale medewerking Hanneke van Diggelen (zang) en Laurens Priem 

(keyboard) 

 

Orgelspel  
 

Welkom en mededelingen 
 

Zingen: Evangelische Liedbundel 471: Een parel in Gods hand 

 
refrein 

Weet je dat de Vader je kent? 

Weet je dat je van waarde bent? 

Weet je dat je een parel bent, 

een parel in Gods hand, 

een parel in Gods hand? 

 

Ze zeggen allemaal: Je kunt niets doen, 

je bent een oen; 

ze trekken altijd aan mijn paardestaart, 

ik ben niets waard. 

Nou heb ik weer de ranja omgegooid, 

ik leer het nooit. 

Mijn moeder luister nooit als ik wat zeg. 

'k Heb altijd pech, ik ga maar weg. 

 

refrein  

 

Ik snap alweer niks van die rare som, 

ik ben zo dom;  

m'n bloes zit onder de spaghetti-mix, 

ik kan ook niks. 

Al noemt de hele klas mij chagerijn, ik mag er zijn. 

Al zegt mijn broertje steeds: Wat stout ben jij 

God houdt van mij, God houdt van mij! 

 

 

Ik weet dat de Vader me kent. 

Ik weet dat ik van waarde ben. 

Ik weet dat ik een parel ben, 

een parel in Gods hand, 

een parel in Gods hand. 
 

Votum en groet 
 

Zingen: Op Toonhoogte 390: Ben je groot of ben je klein 

 
Ben je groot of ben je klein 

of ergens tussen in; 

God houdt van jou! 

Ben je dik of ben je dun 

of ben je blank of bruin; 

God houdt van jou! 



  

 

Hij kent je als je blij bent; 

Hij kent je als je baalt. 

Hij kent je als je droevig bent; 

Hij kent je als je straalt. 

Het geeft niet of je knap bent; 

het geeft niet wat je doet: 

God houdt van jou. 

Hij is vol liefde. 

God houdt van jou! 

 

Gebed 

 

(Gezongen) geloofsbelijdenis: OTH 150 (YFC 62): Heer, U bent mijn leven  

 
Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 

Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 

Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, 

zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 

Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 

Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 

 

'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, 

eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 

U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: 

één met God de Vader en verenigd met Uw volk; 

tot de dag gekomen is van Uw wederkomst, 

dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 

 

Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw. 

Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 

En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer; 

zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. 

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 

en in Uw vergeving leef ik nu. 

 

Vader van het leven, ik geloof in U, 

Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. 

Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht, 

U die via duizend wegen ons hier samen bracht; 

en op duizend wegen zendt U ons weer uit, 

om het zaad te zijn van Gods rijk. 

 

Zingen: OTH 232: Licht van de wereld (door zangeres) ( =opwekking 595) 

 

Licht van de wereld, 

U scheen in mijn duisternis; 

nu mag ik zien wie U bent. 

Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer, 

bij U wil zijn elk moment. 

  

Refrein: 

Voor U wil ik mij buigen, 

U wil ik aanbidden, 

U wil ik erkennen als mijn Heer. 

Want U alleen bent waardig, 

heilig en rechtvaardig, 

U bent zo geweldig goed voor mij. 



  

Hemelse Heer, 

U, die hoog en verheven bent, 

Koning vol glorie en macht, 

bent als een kind  

naar de wereld gekomen, 

legde Uw heerlijkheid af. 

  

Refrein: 

 

En nooit besef ik hoe U leed,   

de pijn die al mijn zonde deed.  

En nooit besef ik hoe U leed,   

de pijn die al mijn zonde deed. 

  

Refrein: 

 

Zingen: OTH 216: Heer ik kom tot U  (door zangeres) (= opwekking 488) 

 

Heer ik kom tot U; 

neem mijn hart, verander mij, 

als ik U ontmoet 

vind ik rust bij U. 

Want Heer ik heb ontdekt, 

dat als ik aan Uw voeten ben, 

trots en twijfel wijken 

voor de kracht van Uw liefde. 

  

Refrein: 

Houd mij vast, 

laat Uw liefde stromen. 

Houd mij vast, 

heel dichtbij Uw hart. 

Ik voel Uw kracht 

en stijg op als een arend; 

dan zweef ik op de wind, 

gedragen door Uw Geest 

en de kracht van Uw liefde. 

  

Heer, kom dichterbij 

dan kan ik Uw schoonheid zien 

en Uw liefde voelen, 

diep in mij. 

En Heer, leer mij Uw wil, 

zodat ik U steeds dienen kan 

en elke dag mag leven 

door de kracht van Uw liefde. 

 

Refrein: 

 

Dan zweef ik op de wind, 

gedragen door Uw Geest 

en de kracht van Uw liefde. 

 

 

 

 

 

 



Schriftlezingen: Job 1:6-12 en Lukas 4:1-13 

 

Job 1: 6-12: 

6 Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de HEER, en ook Satan bevond 

zich onder hen. 7 De HEER vroeg aan Satan: ‘Waar kom je vandaan?’ Hij antwoordde: ‘Ik heb 

rondgezworven en rondgedoold op aarde.’ 8 De HEER vroeg aan Satan: ‘Heb je ook op mijn dienaar 

Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde: hij is rechtschapen en onberispelijk, hij heeft ontzag 

voor God en mijdt het kwaad.’ 9 Satan antwoordde de HEER: ‘Zou Job werkelijk zonder reden zoveel 

ontzag voor God hebben? 10 U beschermt hem immers, evenals zijn gezin en alles wat hem 

toebehoort. U hebt het werk dat hij doet gezegend, zodat zijn bezit zich steeds meer 

uitbreidt. 11 Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en aantast wat hem toebehoort, zal hij u 

ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken.’ 12 Toen zei de HEER tegen Satan: ‘Goed, met alles wat van 

hem is mag je doen wat je wilt, maar raak Job zelf niet aan.’ Hierop vertrok Satan. 

 

Lukas 4: 1-13 

 

1-2 Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf hij 

veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij 

niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote honger. 3 De duivel zei tegen hem: 

‘Als u de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen.’ 4 Maar Jezus 

antwoordde: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen.”’ 5 Toen bracht de duivel 

hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de 

wereld zien. 6 De duivel zei tegen hem: ‘Ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die 

ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil; 7 als u in 

aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn.’ 8 Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat 

geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ 9 De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem 

en zette hem op het hoogste punt van de tempel, en hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God 

bent, spring dan naar beneden. 10 Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven 

om over u te waken.” 11 En ook: “Op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult 

stoten aan een steen.”’ 12 Maar Jezus antwoordde: ‘Er is gezegd: “Stel de Heer, uw God, niet op de 

proef.”’ 13 Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd 

bij hem vandaan. 
 

Zingen: Opwekking 704: O kerk, sta op 

 
O kerk, sta op, met wapenrusting aan; 

stel je op als Christus' leger. 

Wie zwak is, kom en zeg nu: "Ik ga staan 

in de kracht die God wil geven." 

Omgord met waarheid, in Zijn kracht, 

weerstaan wij satans leugenmacht. 

Gods leger strijdt met liefde die bevrijdt 

wie gevangen zit in 't duister. 

 

De oorlog woedt niet tegen bloed en vlees, 

maar is tegen duist're machten. 

Hanteer het zwaard dat elke wond geneest 

en wees moedig en standvastig. 

Al dreigt gevaar aan elke kant, 

de uitkomst heeft Hij in zijn hand; 

want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf: 

vele volken als zijn erfdeel. 

 

Kom, zie het kruis waar liefde recht ontmoet, 

waar Gods Zoon zich heeft gegeven. 

De vijand ligt vertrapt onder zijn voet, 



Jezus is als Heer verrezen! 

De grote steen is weggedaan, 

en Christus, Hij is opgestaan. 

Zijn zegetocht duurt voort tot aan die dag 

dat elk oog en hart Hem zien zal. 

 

Kom, Heil'ge Geest, geef kracht voor elke stap, 

laat ons elke horde nemen. 

Dan lopen wij de wedloop om de prijs 

te ontvangen in de hemel. 

De heiligen uit vroeger tijd 

getuigen van zijn majesteit. 

En wij zien uit, verlangend naar de dag 

dat wij delen in zijn luister. 

 

Al dreigt gevaar aan elke kant, 

de uitkomst heeft Hij in zijn hand; 

want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf: 

vele volken als zijn erfdeel. 

 

Want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf: 

vele volken als zijn erfdeel. 

 

Verkondiging:  
 

Zingen: OTH 259: Glorie aan God (=  Opwekking 354) 
 
Glorie aan God. 

Glorie aan God. 

Glorie aan God. 

Glorie aan God. 

 

Lof zij de Heer, 

Hem komt toe alle eer. 

Hij 's het Lam dat regeert 

tot in eeuwigheid. 

 

Zijn woord is macht, 

heeft ons vrijheid gebracht. 

Wij aanbidden, 

wij knielen voor Jezus. 

 

Groot is Zijn troon, 

eeuwig Zijn kroon. 

Overwinnaar zal Hij zijn, 

over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, 

weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 

  

Glorie aan God. 

Glorie aan God. 

Glorie aan God. 

Glorie aan God. 

  

Kondigt het aan, 

door de kracht van Zijn naam: 

Heel de aard' wordt vervuld 

van Zijn glorie! 

 

Satan, hij beeft, 



want hij weet: Jezus leeft! 

Hij's verslagen, 

het Lam troont voor eeuwig! 

 

Jezus is Heer, Redder en Heer! 

Overwinnaar zal Hij zijn, 

over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, 

weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 

 

Glorie aan God. 

Glorie aan God. 

Glorie aan God. 

Glorie aan God. 

  

Heersen met Hem 

op de troon en Zijn stem, 

spreekt van liefde, 

vervult ons met glorie. 

 

Heilig en vrij alle tranen voorbij. 

Eeuwig vreugde voor God, 

lof, aanbidding: 

 

waardig het Lam, waardig het Lam! 

Overwinnaar zal Hij zijn, 

over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, 

weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 

 

Glorie aan God. 

Glorie aan God. 

Glorie aan God. 

Glorie aan God. 

 
 

Dankgebed en voorbede 

 

2 liederen door zangers:  

 

In your presence  
 

In your presence  

Lord your holy glory  

is shining upon me  

In your presence  

I feel so safe and worthy  

while you are holding me  

In your arms  

Safe and warm  

Like I am surrounded  

By a thousand of angels 

 

Refrein: 

You carry me  

Through every storm  

When I am weak and my hope is gone  

Lord I feel your love  

I feel the power  



Lord I feel your love  

When I search your presence  

Lord in your presence  

 

In your presence  

You're showing me your mercy  

Forgiveness restores me  

In your presence  

A flower of hope is raising  

Lord it's so amazing  

Your love is changing me  

You light up my darkness  

and I'm facing beauty 

 

Refrein: 

 

Your love is warmer than the sun  

Your love forgives all I've done wrong  

Your love goes deeper than the ocean  

Your love is stronger than my fears  

Your love will fade away my tears  

Your love can heal all that is broken (2x) 

 

Refrein: 

  

 

You will make it! 
 

May you feel the love of the Lord 

Cover you today and always 

May you feel the love of the Lord 

Let it brighten up the darkness of your days 

 

Refrein: 

I close you my eyes, fold my hands and pray 

You'll receive the courage to face the day 

When all your hope is gone 

God gives you the strength to carry on 

A fountain of hope will fill your heart 

The sunshine will lighten up that part 

The colors of the rainbow that appear 

will fade away your tears... In prayer, in prayer, in prayer 

 

May you feel the love of the Lord 

Cover you today and always 

May you feel the love of the Lord 

Let it comfort you and take away your pain 

 

Refrein:  

 

Hold on 

Be strong 

Because you are worth it 

Together you’ll make it! 

Hold on 

Be strong 

Because you are worth it 

Yes you will make it! 

 

 Refrein: 

 
 



 
Dankgebed en voorbeden 

 
Collecten:  tijdens de collecte Opwekking 626: Eindeloos, zo eindeloos 

(door zangeres) 

 

 World Servants 

 Kerkrentmeesters 
 Plaatselijk jeugdwerk 
 

Zingen: OTH 292: Zegen, aanbidding (= opwekking 454)(gemeente en 

zangeres) 

Zegen, aanbidding. 

Kracht, overwinning. 

Ere zij de eeuwige God. 

Laat elke natie, elke creatie 

buigen voor de eeuwige God. 

 

Elke tong in hemel, op aard 

zal Uw macht belijden. 

Elke knie buigt neer voor Uw troon, 

aanbiddend. 

U wordt hoog verheven, o God 

en oneindig is Uw heerschappij, 

o, eeuwige God. 

 

Zegen, aanbidding. 

Kracht, overwinning. 

Ere zij de eeuwige God. 

Laat elke natie, elke creatie 

buigen voor de eeuwige God. 

 

Elke tong in hemel, op aard 

zal Uw macht belijden. 

Elke knie buigt neer voor Uw troon, 

aanbiddend. 

U wordt hoog verheven, o God 

en oneindig is Uw heerschappij, 

o, eeuwige God. 

 

De aarde wordt vol van Uw koninkrijk. 

Zing nu voor de eeuwige God. 

Geen andere macht is aan U gelijk. 

Zing nu voor de eeuwige God. 

 

Elke tong in hemel, op aard 

zal Uw macht belijden. 

Elke knie buigt neer voor Uw troon, 

aanbiddend. 

U wordt hoog verheven, o God 

en oneindig is Uw heerschappij, 

o, eeuwige God. 

 

Zegen 
 

 
 



 
 

 
Zingen: Opwekking 638 Prijs Adonai (gemeente en zangeres). 
 

Wie is als Hij? 

de Leeuw maar ook het Lam, 

gezeten op de troon. 

Bergen buigen neer, 

de zee verheft haar stem 

voor de allerhoogste Heer. 

 

Prijs Adonai, 

wanneer de zon opkomt 

totdat zij onder gaat. 

Prijs Adonai, 

alle naties van de aard', 

alle heiligen; aanbid Hem. 

 

  



 


