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Welkomstwoord en mededelingen 

♫ Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) 

Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 

met blijdschap in mijn hart. 

Ik wil jubelen voor U, Heer, 

mijn hart is vol ontzag. 

 

Ik erken: U, Heer, bent God 

en ik behoor U toe. 

Mijn aanbidding is slechts voor U 

wat ik ook denk of voel. 

 

Refrein: 

En ik ga door de poorten met een 

loflied, 

want ik wil U ontmoeten deze dag. 

En ik zing U alle lof toe, 

'k hef mijn handen naar U op. 

Ik prijs Uw naam, 

God van de eeuwigheid. 

 

Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 

met blijdschap in mijn hart. 

Ik wil jubelen voor U, Heer, 

mijn hart is vol ontzag. 

Ik erken: U, Heer, bent God 

en ik behoor U toe. 

Mijn aanbidding is slechts voor U 

wat ik ook denk of voel. 

 

Refrein 

 

Want de Heer is goed. 

Zijn goedertierenheid 

is tot in eeuwigheid, amen! 

Ja, de Heer is goed, 

zijn liefde en zijn trouw 

zijn tot in eeuwigheid, amen! 

 

En ik ga door de poorten met een 

loflied, 

want ik wil U ontmoeten deze dag. 

En ik zing U alle lof toe, 

'k hef mijn handen naar U op. 

Ik prijs Uw naam, 

Ik prijs Uw naam, 

God van de eeuwigheid. 

Stil gebed 

Votum en groet 

 

♫ Laat het feest zijn in de huizen (Op Toonhoogte 319)

Laat het feest zijn in de huizen, 

mensen dansen op de straat. 

Als het onrecht buigt voor Jezus 

en het volk weer bidden gaat. 

 

Refrein: 

In de bergen, door de dalen: 

hoor ons loflied overal. 

In de hemel en op aarde 

als uw glorie komen zal. 

Laat Uw licht zien in het duister 

als wij buigen voor het kruis. 

Laat Uw heerlijkheid verschijnen 

in de wereld, in ons huis. 

 

Refrein 

Halleluja, Halleluja (8x) 

Refrein (2x) 
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♫ Ik geloof in God de Vader (Op toonhoogte 153) 

1. Ik geloof in God de Vader, Schepper, die de schepping draagt. 

In zijn Zoon, in Christus Jezus die, geboren uit een maagd, 

aan het kruis de wereld redde, onze zonden op zich nam. 

Opgestaan en opgevaren troont Hij aan Gods rechterhand. 

Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. (4x) 

Naam aller namen. (2x) 

 

2. Ik geloof in God de Trooster, gaven van de Heil’ge Geest, 

die Gods woord aan ons bevestigt: gaat en predikt en geneest. 

Als Hij komt met macht en luister zal de mensheid voor Hem staan. 

Dan zal elke knie zich buigen, elke tong belijdt zijn naam. 

Jezus, U bent Heer, U bent Heer. (4x) 

Naam aller namen. (3x) 

 

Gebed 

Muzikale medewerking: 

 Ik kniel neer en beleid (Opwekking 549) 

 U bent heilig (Opwekking 609) 

 

Schriftlezing (Mattheüs 5:1-12) 

1 Op een dag, toen er weer heel veel mensen naar Hem toe kwamen, liep 

Jezus de berg op en ging zitten. Zijn discipelen kwamen bij Hem. 2 Hij 

onderwees hun: 

3 "Gelukkig zijn zij die nederig zijn, want het Koninkrijk van de hemelen is voor 

hen bestemd. 

4 Gelukkig zijn zij die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. 

5 Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want de aarde is voor hen. 

6 Gelukkig zijn de mensen die ernaar hunkeren dat Gods wil wordt uitgevoerd, 

want zij zullen volkomen tevreden worden gesteld. 

7 Gelukkig zijn de mensen met een liefdevol en helpend hart, want zij zullen 

zelf liefde ontmoeten en hulp ontvangen. 

8 Gelukkig zijn de mensen die eerlijk en oprecht zijn, want zij zullen God zien. 

9 Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen, want zij zullen zonen van God 

worden genoemd. 

10 Gelukkig zijn de mensen die vervolgd worden omdat zij Gods wil doen, 

want het Koninkrijk van de hemelen is voor hen. 
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11 Gelukkig bent u als u beledigingen, vervolgingen, leugens en laster te 

verdragen krijgt omdat u bij Mij hoort. 

12 Wees er blij om en jubel het uit! Want in de hemel ligt een geweldige 

beloning voor u klaar. Vroeger zijn de profeten immers ook zo vervolgd. 

 

♫ Psalm 150 

1. Looft God, looft Hem overal. 

Looft de Koning van 't heelal 

om zijn wonderbare macht, 

om de heerlijkheid en kracht 

van zijn naam en eeuwig wezen. 

Looft de daden, groot en goed, 

die Hij triomferend doet. 

Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

2. Hef, bazuin, uw gouden stem, 

harp en fluit, verheerlijkt Hem! 

Cither, cimbel, tamboerijn, 

laat uw maat de maatslag zijn 

van Gods ongemeten wezen, 

opdat zinge al wat leeft, 

juiche al wat adem heeft 

tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 

Preek “Be Happy!”

 

♫ Licht van de wereld (Op Toonhoogte 232) 

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. ) 2x 

Refrein 

 

 

 

 

Muzikale medewerking: 

 Laat het huis gevuld zijn (Opwekking 623) 

 God maakt vrij (Opwekking 720) 

Dankgebed 
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Collecten 

 

♫ Ik wil zingen van mijn Heiland (Op Toonhoogte 95) 

1. Ik wil zingen van mijn Heiland, 

van zijn liefde, wondergroot, 

die zichzelve gaf aan 't kruishout 

en mij redde van de dood. 

 

Refrein: 

Zing, o zing van mijn Verlosser. 

Met zijn bloed kocht Hij ook mij: 

Aan het kruis schonk Hij genade, 

droeg mijn schuld en ik was vrij. 

 

2. 'k Wil het wonder gaan 

verhalen, 

hoe Hij op Zich nam mijn straf. 

Hoe in liefde en genade 

Hij 't rantsoen gewillig gaf. 

Refrein 

 

3. 'k Wil mijn dierb're Heiland 

prijzen, 

spreken van zijn grote kracht. 

Hij kan overwinning geven 

over zond' en satans macht. 

Refrein 

 

4. Ik wil zingen van mijn Heiland, 

hoe Hij smarten leed en pijn, 

om mij 't leven weer te geven, 

eeuwig eens bij Hem te zijn. 

Refrein 

 

 

 

 

 

 

 

Zegen 

 

♫ Gods volk wordt uitgeleid (Op Toonhoogte 261) 

Gods volk wordt uitgeleid, zij gaat met vreugde voort, 

en de bergen en heuv'len juichen rondom haar. 

Alles zingt erbij, zelfs de bomen zijn blij 

en zij klappen voor hun God. 

 

En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem (3x) 

en wij gaan vrolijk voort. 
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Fijn dat je er was! 

We wensen je een goede week toe! 

 

De jeugddienstcommissie: 
Christian Viskil, Damian de Jong, 

Esther Priem, Lennard van Gelder,  

Nico Moret en Wilco van der Steeg. 

 

De volgende jeugddienst is op 31 augustus 

2014. 

Ds. v/d Woestijne gaat dan voor. 

 

Heb je misschien een onderwerp voor de 

volgende jeugddienst, of wil je ons wat anders 

vragen, laten weten of napraten over deze 

dienst? 

 

Mail dan naar jdcstrijen@hervormdstrijen.nl 

Of kijk op www.hervormdstrijen.nl/jdcstrijen 

 

 
 


