
Beautiful stranger 
 

Voorganger: 

Ds. V.d. 

Woestijne 
 

Muzikale 

medewerking: 

Christian 

Verwoerd 



Welkom! 



Zingen: Youth for Christ 62 
 

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. 

  
 



(vervolg Youth for Christ 62) 

 
'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. 



(vervolg Youth for Christ 62) 

 
Ik geloof in U Heer Jezus. 

U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons. 

Tot de dag gekomen is van uw wederkomst. 



(vervolg Youth for Christ 62) 

 
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. 



(vervolg Youth for Christ 62) 

 
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. 



(vervolg Youth for Christ 62) 

 
Ik geloof in U God, Vader 

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

en op duizend wegen zendt U ons weer uit. 



Votum en groet 
 



Zingen: Op Toonhoogte 322 
 

Maak ons tot een stralend licht 

voor de volken, 

een stralend licht 

voor de mensen om ons heen. 

Tot de wereld ziet 

wie haar het leven geeft. 

Laat het schijnen door ons heen.  

 

 



(vervolg Op Toonhoogte 322) 

 
Maak ons tot een woord 

van hoop voor de volken, 

een levend woord 

voor de mensen om ons heen. 

Tot de wereld weet 

dat U verlossing geeft. 

Uw genade door ons heen. 



(vervolg Op Toonhoogte 322) 

 
Maak ons tot een zegening 

voor de volken, een zegening 

voor de mensen om ons heen. 

Tot de wereld weet 

wie elke schuld vergeeft. 

Uw genezing door ons heen. 



(vervolg Op Toonhoogte 322) 

 
Maak ons tot een vrolijk lied 

voor de volken, een lied van dank 

voor de mensen om ons heen. 

Tot de wereld zingt 

voor degeen die eeuwig leeft. 

Laat het klinken door ons heen. 

 



(vervolg Op Toonhoogte 322) 

 
En bouw uw koninkrijk 

in de volken, uw wil geschied’ 

in de mensen om ons heen. 

Tot de wereld weet 

dat Jezus Christus heerst. 

Bouw uw koninkrijk in ons. 

Bouw uw koninkrijk op aard’!  



Gebed 



Geloofsbelijdenis:  
Opwekking 555: Ik geloof in het bloed van Jezus 

(in samenwerking met Christian Verwoerd) 

 



(Opwekking 555) 
 

Ik geloof in het bloed van Jezus,  

Ik geloof in de kracht van zijn naam.  

Ik geloof dat Hij stierf voor mijn zonden,  

ik geloof: Hij is opgestaan!  

 

Ik geloof dat zijn moeder een maagd was,  

Ik geloof in het heilig offerlam.  

Ik geloof dat Hij opsteeg naar zijn Vader  

en dat Hij eens terugkomen zal.  



(vervolg Opwekking 555) 
 

Refrein:  

Op die rots bouwt de Heer zijn kerk;  

dit huis is niet gebouwd op zand.  

Op die rots staan wij samen sterk;  

het kwaad krijgt nooit de overhand.  

Ik geloof dat Hij ons kwam redden,  

ik geloof dat Hij mens was zoals wij.  

Ik geloof dat Hij ons zijn Geest zond,  

ik geloof in zijn kracht, ook in mij.  



(vervolg Opwekking 555) 
 

Ik geloof in zijn trouw elke morgen,  

dat zijn liefde er altijd al was.  

Ik geloof dat Hij voor ons wil zorgen,  

ik geloof dat Hij zieken genas.  



(vervolg Opwekking 555) 
 

Refrein:  

Op die rots bouwt de Heer zijn kerk;  

dit huis is niet gebouwd op zand.  

Op die rots staan wij samen sterk;  

het kwaad krijgt nooit de overhand.  

Ik geloof dat Hij ons kwam redden,  

ik geloof dat Hij mens was zoals wij.  

Ik geloof dat Hij ons zijn Geest zond,  

ik geloof in zijn kracht, ook in mij.  



(vervolg Opwekking 555) 
 

Ik geloof in de eenheid van zijn kind'ren,  

zo verschillend, maar toch één kerk.  

Dat, waar wij in zijn naam bijeen zijn,  

Jezus Zelf in ons midden werkt.  



(vervolg Opwekking 555) 
 

Ik geloof dat ik bergen kan verzetten  

en dat ik zijn stem kan verstaan.  

Ik geloof, als ik bid zonder twijfel,  

dat ik wonderen zal zien in zijn naam.  



(vervolg Opwekking 555) 
 

Refrein: (2x)  

Op die rots bouwt de Heer zijn kerk;  

dit huis is niet gebouwd op zand.  

Op die rots staan wij samen sterk;  

het kwaad krijgt nooit de overhand.  

Ik geloof dat Hij ons kwam redden,  

ik geloof dat Hij mens was zoals wij.  

Ik geloof dat Hij ons zijn Geest zond,  

ik geloof in zijn kracht, ook in mij.  



(vervolg Opwekking 555) 
 

Ik geloof in het bloed van Jezus. (3x) 



Schriftlezing: Romeinen 12: 2, 9-21 

2 U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, 
maar veranderen door uw gezindheid te 
vernieuwen, om zo te ontdekken wat God 
van u wil en wat goed, volmaakt en hem 
welgevallig is. 

9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het 
kwaad en wees het goede toegedaan. 10 Heb 
elkaar lief met de innige liefde van broeders 
en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 
11 Laat uw enthousiasme niet bekoelen, 
maar laat u aanvuren door de Geest en dien 
de Heer. 

 



Schriftlezing: Romeinen 12: 2, 9-21 

12 Wees verheugd door de hoop die u hebt, 
wees standvastig wanneer u tegenspoed 
ondervindt, en bid onophoudelijk. 13 
Bekommer u om de noden van de heiligen en 
wees gastvrij. 14 Zegen uw vervolgers; zegen 
hen, vervloek hen niet. 15 Wees blij met wie 
zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet 
heeft. 16 Wees eensgezind; wees niet 
hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot 
bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen 
inzicht. 

 



Schriftlezing: Romeinen 12: 2, 9-21 

17 Vergeld geen kwaad met kwaad, maar 
probeer voor alle mensen het goede te doen. 
18 Stel, voorzover het in uw macht ligt, alles 
in het werk om met alle mensen in vrede te 
leven. 19 Neem geen wraak, geliefde 
broeders en zusters, maar laat God uw 
wreker zijn, want er staat geschreven dat de 
Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te 
nemen, ik zal vergelden’. 

 



Schriftlezing: Romeinen 12: 2, 9-21 

20 Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem 
dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan 
te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op 
zijn hoofd’. 21 Laat u niet overwinnen door 
het kwade, maar overwin het kwade door 
het goede. 

 



Christian zingt: 
 

Deze Tempel 

 



Deze tempel: 
 

Deze tempel die U gegeven heeft 
is kostbaar omdat U er woont met Uw Geest 
Oh heers als mijn Koning,  
vul deze woning met uw heerlijkheid  
 
En ik bid U, maak deze tempel schoon  
en vorm mij steeds meer naar het beeld van Uw Zoon 
want Hij is mijn Herder, 
Jezus mijn Redder  
U woont in mijn hart. 
 
Hoe geweldig is het wonder 
Dat U zelf in mij leeft  
U die heel de aarde maakte  
en ook mij geschapen heeft.  
In mijn hart is nu Uw woning 
als een Tempel tot Uw eer  
laat Uw liefde heel mijn hart vervullen Heer.  



Deze tempel: 
 

Als de Heilige Geest die in mij woont  
Mijn beker dan vult zodat die overstroomt 
dan brengt dat een zegen,  
hemelse regen  
waar ik naar verlang  
 
En een licht dat door mensen word gezien  
zal dan van mij uitgaan omdat ik U dien  
Alleen uit genade, niet door mijn daden.  
Alles is uit U!  
 
Hoe geweldig is het wonder 
Dat U zelf in mij leeft  
U die heel de aarde maakte  
en ook mij geschapen heeft.  
In mijn hart is nu Uw woning 
als een Tempel tot Uw eer  
laat Uw liefde heel mijn hart vervullen Heer. 



Schriftlezing: Daniël 1: 1-12 

1 In het derde regeringsjaar van Jojakim, de 
koning van Juda, trok Nebukadnessar, de 
koning van Babylonië op naar Jeruzalem en 
belegerde de stad. 2 De heer leverde Jojakim, 
de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem 
een deel van de voorwerpen van Gods tempel 
in handen. Hij nam ze mee naar Sinear, naar 
de tempel van zijn eigen god, en liet ze daar 
in de schatkamer zetten. 

 



Schriftlezing: Daniël 1: 1-12 

3 De koning gaf het hoofd van zijn eunuchen, 
Aspenaz, opdracht een aantal Israëlieten van 
koninklijke en voorname afkomst naar zijn 
paleis te brengen. 4 Het moesten 
jongemannen zonder lichamelijke gebreken 
zijn, aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, 
ontwikkeld en met een scherp verstand, en 
bovendien geschikt om aan het hof te dienen. 
Aspenaz moest hen onderwijzen in de 
geschriften en de taal van de Chaldeeën. 

 



Schriftlezing: Daniël 1: 1-12 

5 De koning wees hun een dagelijkse 
hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van 
zijn tafel. Na drie jaar onderricht zouden ze in 
dienst van de koning treden. 6 Onder hen 
waren enkele Judeeërs: Daniël, Chananja, 
Misaël en Azarja. 7 Maar de hoofdeunuch gaf 
hun andere namen; Daniël noemde hij 
Beltesassar, Chananja Sadrach, Misaël 
Mesach en Azarja Abednego.  

 



Schriftlezing: Daniël 1: 1-12 

8 Daniël was vastbesloten zich aan de 
reinheidsvoorschriften te houden en hij vroeg 
de hoofdeunuch toestemming zich van de 
spijzen en de wijn van de tafel van de koning te 
onthouden. 9 God zorgde ervoor dat de 
hoofdeunuch Daniël gunstig gezind was. 10 
Toch zei de hoofdeunuch tegen hem: ‘Ik ben 
bang voor mijn heer, de koning; hij heeft 
bepaald wat jullie zullen eten en drinken, en 
als hij vindt dat jullie er slechter uitzien dan 
jullie leeftijdsgenoten zal hij mij daarvoor 
verantwoordelijk stellen.’ 



Schriftlezing: Daniël 1: 1-12 

11 Daarop richtte Daniël zich tot de kamerheer 
die de hoofdeunuch aan hem en aan 
Chananja, Misaël en Azarja had toegewezen: 
12 ‘Neem de proef op de som en laat uw 
dienaren tien dagen alleen groente eten en 
water drinken. 



Zingen: Op Toonhoogte 187 
 

Maak mij rein voor U 

als gelouterd goud, 

en zuiver zilver. 

Laat mij zijn voor U 

als gelouterd goud; 

puur goud. 

 

 



(vervolg Op Toonhoogte 187) 
 

Dwars door het vuur 

maakt U mij rein en puur. 

Ik strek mij uit, Jezus, 

naar meer van uw Geest 

en uw heiligheid. 

Ja, ik besluit, Jezus, 

een dienstknecht te zijn 

van U, mijn Meester, 

steeds tot uw wil bereid. 



(vervolg Op Toonhoogte 187) 
 

Maak mij rein voor U. 

Was mijn leven schoon, 

vergeef mijn zonden. 

Laat mij zijn voor U, 

zuiver als uw Zoon; 

heilig mij. 



Verkondiging:  

”Beautiful stranger” 
 



Zingen: Op Toonhoogte 312 
 

Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten.  

Toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan.  

En wat je ooit gedaan hebt 

aan de minste van mijn broeders,  

zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan. 

   

  



(vervolg Op Toonhoogte 312) 
 

Toen Ik koud was, gaf je Mij je eigen kleren.  

‘k Was een vreemdeling je liet Me binnengaan.  

En wat je ooit gedaan hebt 

aan de minste van mijn broeders,  

zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan 



(vervolg Op Toonhoogte 312) 
 

Toen Ik ziek was, ben jij Mij komen helpen. 

‘k Was gevangen, jij ging niet bij Mij vandaan.  

En wat je ooit gedaan hebt  

aan de minste van mijn broeders,  

zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan. 



(vervolg Op Toonhoogte 312) 
 

En wat je ooit gedaan hebt  

aan de minste van mijn broeders,  

zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan. 



Christian zingt: 
 

• Opwekking 598: machtig Heer, grote verlosser 

• Sons of korah: psalm 27 one thing 

 



Opwekking 598 (door Christian) 
 

Machtige Heer, grote Verlosser, 

iedere dag kneden Uw handen 

mijn leven als klei. 

Zo vormt U mij naar Uw plan. 

 

U roept mij zacht in Uw nabijhand; 

daar vind ik kracht, 

Uw Geest omgeeft mij. 

Leer mij, O Heer, 

hoe ik steeds meer leef als U. 



Opwekking 598 (door Christian) 
 

U riep mij om voor U te leven, 
aan U alleen wil ik mij geven. 
Trek mij, o Heer, 
dichter naar U toe. 
 
Refrein: 
Neem mij, kneed mij, 
vorm mij, vul mij: 
ik leg mijn leven in Uw sterke hand. 
Roep mij, zend mij, 
leid mij, wandel naast mij: 
ik leg mijn leven in Uw sterke hand. 
 
U roept mij zacht... 
U riep mij... 



Sons of Korah – psalm 27 one thing (door Christan) 
 

One thing, one thing I ask of You 
One thing, one thing I seek  
I main dwelling in the house of God  
All the days of my life 
 
To gace on, You’re beauty Lord 
To seek You, in Your temple Lord  
 
One thing, one thing I ask of You  
One thing, one thing I seek  
 
To gace on, You’re beauty Lord 
To seek You, in Your temple Lord (2x) 
 
To gace on, You’re beauty Lord 
To seek You, in Your temple Lord (2x)  



Dankgebed en voorbede 
 



Collecten: 
1. SDOK 

2. Kerkrentmeesters 

3. Plaatselijk jeugdwerk 

 

 



Zingen: Op Toonhoogte 137 
  

Zegen mij op de weg die ik moet gaan 

Zegen mij op de plek waar ik zal staan 

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt 

O God zegen mij alle dagen lang! 

  

  

  



(vervolg Op Toonhoogte 137) 
 

Vader maak mij tot een zegen 

Ga mij niet voorbij 

Regen op mij met uw Geest Heer 

Jezus kom tot mij 

Als de Bron van leven 

Die ontspringt diep in mij 

Breng een stroom van zegen 

Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 



(vervolg Op Toonhoogte 137) 
 

Zegen ons waar we in geloof voor leven 

Zegen ons waar we hoop en liefde geven 

Zegen om de ander tot zegen te zijn! 

O God zegen ons tot in eeuwigheid 



(vervolg Op Toonhoogte 137) 
 

Vader maak ons tot een zegen 

Hier in de woestijn 

Wachtend op Uw milde regen 

Om zelf een bron te zijn 

Met een hart vol vrede 

Zijn wij zegenend nabij 

Van uw liefde delend 

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 



Zegen 



Zegen beantwoord met: Opwekking 564  
(In samenwerking met Christian) 

 

Ik loop de wedloop die voor mij ligt  

door een wolk van getuigen omgeven.  

Met mijn ogen alleen op Jezus gericht,  

in de wedloop van het leven.  

  

 



(vervolg Opwekking 564) 
 

Refrein:  

Hij is mijn hoop, mijn kracht,  

mijn zekerheid,  

Hij wijst mij de weg die ik moet gaan. 

Hij is mijn rots en geeft standvastigheid;  

Jezus is het doel van mijn bestaan.  



(vervolg Opwekking 564) 
 

Hij geeft volharding om door te gaan  

in de strijd die het leven ons kan geven. 

Hij heeft zelf ook de pijn  

en moeite doorstaan  

in de wedloop van het leven.  



(vervolg Opwekking 564) 
 

Refrein:  

Hij is mijn hoop, mijn kracht,  

mijn zekerheid,  

Hij wijst mij de weg die ik moet gaan. 

Hij is mijn rots en geeft standvastigheid;  

Jezus is het doel van mijn bestaan.  



(vervolg Opwekking 564) 
 

En ik weet dat Hij gestorven is  

aan het kruis om mijn zonde te vergeven.  

Dit geloof is mijn getuigenis  

in de wedloop van het leven.  



(vervolg Opwekking 564) 
 

Refrein:  

u bent mijn hoop, mijn kracht,  

mijn zekerheid,  

U wijst mij de weg die ik moet gaan.  

U bent mijn rots en geeft standvastigheid.  

Ja, U bent het doel van mijn bestaan. (2x) 



Tot ziens! 
 De jeugddienstcommissie wenst jou en u een 

gezegende week toe en tot de volgende 
jeugddienst!  

 Datum: 20 januari 2013 om 17:00 uur 

 Voorganger: Ds. Van de Woestijne. 

 kijk ook eens op: 
www.hervormdegemeentestrijen.nl  

 En wordt lid op onze Facebook pagina!  

http://www.hervormdegemeentestrijen.nl/

