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Welkomstwoord en mededelingen 

 

♫ Zoekt eerst het koninkrijk van God (Op toonhoogte 180)

Mannen zingen elk couplet 2x 

zonder refrein. 

Vrouwen zingen elk couplet 1x met 

refrein. 

  

1. Zoekt eerst het koninkrijk van 

God  

en zijn gerechtigheid, 

en dit alles ontvang u bovendien. 

Hallelu, halleluja. 

Refrein: 

Halleluja, halleluja, 

halleluja, hallelu, halleluja. 

2. Men kan niet leven brood 

alleen, 

maar van ieder woord 

dat door de Heer gesproken wordt. 

Hallelu, halleluja. 

Refrein 

 

3. Bidt en u zal gegeven zijn, 

zoekt en gij zult het zien, 

klopt en de deur zal voor u 

opengaan. Hallelu, halleluja. 

Refrein

 

Stil gebed 

Votum en groet 

 

♫ Tienduizend redenen (Opwekking 733) 
1. De zon komt op, maakt de 

morgen wakker;  

mijn dag begint met een lied voor 

U.  

Heer, wat er ook gebeurt 

en wat mij mag overkomen,  

laat mij nog zingen als de avond 

valt.   

Refrein: 

Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige 

Naam. 

Met meer passie dan ooit; 

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige 

Naam. 

 

 

2. Heer, vol geduld toont U ons 

Uw liefde. 

Uw Naam is groot en Uw hart is 

zacht. 

Van al Uw goedheid wil ik blijven 

zingen;  

tienduizend redenen tot 

dankbaarheid. 

Refrein 
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3. En op die dag, als mijn kracht 

vermindert,  

mijn adem stokt en mijn einde 

komt,  

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven 

zingen;  

tienduizend jaar en tot in 

eeuwigheid. 

Refrein 

Verheerlijk zijn heilige naam. (2x) 

Refrein 

Verheerlijk zijn heilige naam. (2x) 

 

 

 

Geloofsbelijdenis: 

♫ 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 

Muzikaal intermezzo: 

 Heer, Uw bent mijn leven (Op toonhoogte 150) 

 Lof, aanbidding (Opwekking 671) 

Schriftlezing (Mattheüs 11:28-12:15) 

28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal 

ik jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben 

zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want 

mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ 
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12 Jezus en de sabbat 
1 In die tijd liep Jezus op een sabbat door de korenvelden. Zijn leerlingen 

hadden honger en begonnen aren te plukken en ervan te eten. 2 Toen de 

farizeeën dat zagen, zeiden ze tegen hem: ‘Kijk, uw leerlingen doen iets dat op 

sabbat niet mag.’ 3 Hij antwoordde: ‘Hebt u niet gelezen wat David deed toen 

hij en zijn metgezellen honger hadden, 4 hoe hij het huis van God binnenging 

en er met hen van de toonbroden at, terwijl noch hij noch zijn mannen daarvan 

mochten eten, alleen de priesters? 5 En hebt u niet in de wet gelezen dat de 

priesters die op sabbat in de tempel dienstdoen en zo de sabbat ontwijden, 

onschuldig zijn? 6 Ik zeg u: hier gaat het om meer dan de tempel! 7 Als u 

begrepen had wat bedoeld wordt met: “Barmhartigheid wil ik, geen offers,” dan 

zou u geen onschuldigen hebben veroordeeld. 8 Want de Mensenzoon is heer 

en meester over de sabbat.’ 

9 Hij trok weer verder en kwam in hun synagoge. 10 Daar stond iemand met 

een verschrompelde hand. Omdat ze Jezus wilden aanklagen, vroegen ze: ‘Is 

het toegestaan op sabbat te genezen?’ 11 Hij antwoordde: ‘Stel dat u maar één 

schaap hebt en dat valt op sabbat in een kuil, wie van u zou het niet vastgrijpen 

en het er weer uit halen? 12 En is een mens niet veel meer waard dan een 

schaap? Daaruit volgt dat we op sabbat goed mogen doen.’ 13 Toen zei hij 

tegen de man: ‘Steek uw hand uit.’ Hij stak hem uit en er kwam weer leven in, 

zijn hand werd weer even gezond als de andere. 14 De farizeeën dropen af en 

besloten hem uit de weg te ruimen. 15 Jezus besefte dat en week uit naar 

elders. 

Grote massa’s mensen volgden hem, en hij genas hen allen. 

 

♫ Aan uw voeten Heer (Op toonhoogte 168) 
Refrein: 

Aan uw voeten Heer, is de hoogste 

plaats; 

daarom kniel ik neer bij U. 

Om bij U te zijn, is de grootste eer; 

daarom buig ik mij voor U. 

 

1. Ja, ik verkies nu om bij U te 

zijn 

en om naar U te luist’ren. 

In plaats van altijd maar weer 

bezig te zijn, 

kom ik nu tot U, o Heer. 

Refrein 

2. Mijn hart verlangt er naar om 

samen te zijn, 

hier in een plaats van aanbidding. 

In geest en waarheid samen één 

te zijn, 

in aanbidding voor U. 

Refrein 

 

3. Zoals een vader die zijn kind 

omarmt, 

ja, zo omarmt U ook mij. 

U bent een Vader die vertroost en 

beschermt 

en ik kom tot rust bij U. (3x)
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Preek “Wat doe jij op zondag?” 

 

♫ Mijn Jezus, mij Redder (Op toonhoogte 234) 
1. Mijn Jezus, mijn Redder; Heer er is niemand als U.  

Laat elk moment, al wat ik denk, vol zijn van Uw liefde, Heer.  

Mijn schuilplaats, mijn trooster, veilige toren van kracht; 

adem en stem, al wat ik ben, brengen U voortdurend eer. 

Refrein: 

Juich voor de Heer heel de aarde wees blij.  

Zing voor de Koning en zijn heerschappij. 

Bergen aanbidden, de zee juicht mee bij het horen van Uw Naam. 

U wil ik prijzen voordat wat U schiep; mijn leven lang loven, want U heb ik lief. 

Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 

 

Muzikaal intermezzo: 

 Ik zal er zijn (Sela) 

Dankgebed 

Collecten 

 

♫ Jezus, alleen (Opwekking 575) 
1. Jezus alleen, ik bouw op Hem  

Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn 

kracht.  

Door stormen heen hoor ik zijn 

stem,  

dwars door het duister van de 

nacht. 

Zijn woord van liefde dat mij sust  

verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 

Mijn vaste grond, mijn fundament;  

dankzij zijn liefde leef ik nu. 

 

 

 

 

2. Jezus alleen werd mens als 

wij;  

klein als een kind, in 

kwetsbaarheid.  

Oneindig veel hield Hij van mij,  

leed om mijn ongerechtigheid. 

En door zijn offer werd ik vrij,  

Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor 

mij,  

ontnam de dood zijn heerschappij;  

dankzij zijn sterven leef ik nu. 
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3. Daar in het graf, in dood 

gehuld,  

leek al zijn macht tenietgedaan.  

Maar, o die dag, dat werd vervuld:  

Jezus, de Heer is opgestaan! 

Sinds Hij verrees in heerlijkheid  

ben ik van vloek en schuld bevrijd.  

Ik leef in Hem en Hij in mij;  

dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 

 

Hij is de rots waarop ik sta; 

de vaste grond voor mijn bestaan, 

de vaste grond voor mijn bestaan. 

4. Geen levensangst, geen 

stervensnood;  

dat is de kracht, waar ik in sta.  

Van eerste stap tot aan de dood  

leidt Hij de weg waarop ik ga. 

Geen duivels plan of aards 

bestaan  

kan mij ooit roven uit zijn hand.  

Als Hij verschijnt, roept Hij mijn 

naam;  

in die verwachting houd ik stand. 

 

 

Zegen 

 

♫ Glorie aan God (Op toonhoogte 259) 

1. Glorie aan God. (4x) 

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! 

 

 

 

2. Glorie aan God. (4x) 

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! 
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3. Glorie aan God. (4x) 

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. (4x) 
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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 1 juni 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 

 

 
 


