Jeugddienst 17 november 2013 Thema: “ Waar kies je voor! ”.
Predikant: Dhr. Joh Bos uit Ridderkerk
Muzikale medewerking Frans Korpershoek (zang) en Laurens Priem piano
Orgel: Bert Priem
Orgelspel
16.55uur: Frans zingt: Breng ons samen - Sela
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 25 vers 2 en 6
2. Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.
6. Wie heeft lust de Heer te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wand'len moet.
Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht
zal 't gezegend aardrijk erven.
Votum en groet
Zingen: gemeente en Frans Opw. 625: Bij u ben ik thuis
Bij U ben ik thuis,
bij U ben ik veilig.
in U is mijn huis,
in U ben ik heilig, in U.
Bij U vind ik troost,
bij U kan ik huilen.
In U vind ik rust,
in U kan ik schuilen, in U.
U neemt mij in Uw armen
en droogt mijn tranen af.

Refrein: (2x)
Wat een liefde,
wat een liefde,
wat een liefde !
Bij U is het goed,
U geeft mij uw zegen.
In U is mijn hoop,
in U zijn mijn wegen, in U.
U hebt Uzelf
voor mij gegeven.
In U kan ik zijn,
in U kan ik leven, in U.
Ik hoef niets te verbergen,
want U wijst mij niet af.
Refrein:(2x)
Wat een liefde,
wat een liefde,
wat een liefde !
En dat ik steeds
terug mag komen,
ook als ik ver ben afgedwaald.
En U mij altijd wilt vergeven
wanneer ik heb gefaald.
Refrein: (2X)
Dat is liefde,
dat is liefde,
dat is liefde !
Refrein: (2X)
U bent liefde,
U bent liefde,
U bent liefde !
U bent liefde, U bent liefde !
Geloofdbelijdenis (gesproken)

Zingen: OTH 448: Uw Woord is een lamp voor mijn voet
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp,
Uw woord is een licht,
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Gebed
Frans zingt: Opw 550 - Liefdevol
Frans zingt: Vaders Huis - Sela
Schriftlezing: Mattheus 19 vers 16 - 26

16 Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik
doen om het eeuwige leven te verwerven?’
17 Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed
is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden.’
18 ‘Welke?’ vroeg hij. ‘Deze, ‘antwoordde Jezus, ‘pleeg geen moord, pleeg geen
overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af,
19 toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’
20 De jongeman zei: ‘Daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen?’
21 Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles
wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel
bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’
22 Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg; hij had namelijk veel
bezittingen.
23 Jezus wendde zich tot zijn leerlingen: ‘Ik verzeker jullie: slechts met grote moeite
zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan.
24 Ik zeg het jullie nog eens: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog
van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’
25 Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen: ‘Wie kan er dan
nog gered worden?’
26 Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij
God is alles mogelijk.’

Zingen: OTH 40: Welzalig de man, die niet wandelt
Welzalig de man die niet wandelt
in de raad der goddelozen,
die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters;
maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom,
geplant aan waterstromen,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
welks loof niet verwelkt;
alles gelukt.
Schriftlezing: Lucas 15 vers 11 - 32

11 Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen.
12 De jongste van hen zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit
waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen.
13 Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver
land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte.
14 Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood,
en begon hij gebrek te lijden.
15 Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn
varkens liet hoeden.
16 Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen,
maar niemand gaf ze hem.
17 Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in
overvloed, en ik kom hier om van de honger.
18 Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen
de hemel en tegen u,
19 ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van
uw dagloners.”
20 Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte
al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en
kuste hem.
21 “Vader, ”zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik
ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.”
22 Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het
hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen.
23 Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren,
24 want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en
is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren.
25 De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde
hij muziek en gedans.
26 Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had.
27 De knecht zei tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het
gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.”
28 Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar

buiten en trachtte hem te bedaren.
29 Hij zei tegen zijn vader: “Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u
ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een
geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren.
30 Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de
hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.”
31 Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij
is, is van jou.
32 Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was
dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.”’
Zingen: Opw. 429: God wijst mij een weg
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg, wijst Hij mij de weg.
Al moet ik door de wildernis - Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan, maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
Filmpje via de beamer
Verkondiging:
Zingen: YFC 62: Heer U bent mijn leven
Heer, U bent mijn leven, de grond waar ik op sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,
zolang U mijn 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 samenbracht;
en op duizend wegen zendt U ons weer uit
om het zaad te zijn van Gods Rijk.
Dankgebed en voorbede
Collecten:
Compassion
Kerkrentmeesters
Plaatselijk jeugdwerk
Tijdens de collecte zingt Frans: Opw 645 - Ik kies vandaag
Frans: Opw 126 - (canon) Jezus vol liefde, U wilt ons leiden
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.
Kom met uw kracht, o Heer
en vul ons tot uw eer,
kom tot uw doel met ieder van ons.
Maak ons een volk, Heer,
heilig en rein,
dat U, Heer, volkomen
steeds toegewijd zal zijn.
Zingen: Frans met gemeente Opw. 582: Jezus, alles geef ik U
Jezus, alles geef ik U )
wat ik ben en heb ) 2x
en wat ik ooit zal zijn. )
Al mijn hoop, )
mijn plannen en mijn tijd )
leg ik in uw hand, ) 2x
vertrouw ze aan U toe. )
Door uw wil te doen, )
leer ik om vrij te zijn. ) 2x

Zegen
Zegen: YFC 184: Vrede zij u
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn,
dat maakt U vrij.
Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest.
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.

