
 

Welkom in de jeugddienst van 29 januari om 10:00u in de Sijpekerk  
| De dienst wordt voorgegaan door prop. Marcelle van Schoonhoven | 

  Muziek wordt verzorgd door de Sijpeband 

“Drie en toch één?!” 

Welkom en Mededelingen 
Opwekking 599 Kom tot de Vader 
Nog voordat je bestond,  
kende Hij je naam 
Hij zag je elk moment,  
en telde elke traan 
Omdat hij van je hield, 
gaf Hij zijn eigen Zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt 
 
En wat je nu ook doet,  
zijn liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt 
 
Refrein: 
Kom tot de Vader, kom zoals je bent  
Heel je hart, al je pijn, is bij Hem bekend 
De liefde die Hij geeft,  
de woorden die Hij spreekt, 
daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
 
En wat je nu ook doet… 
 
Refrein 
 
De liefde die Hij geeft,  
de woorden die Hij spreekt, 
daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
 
Stil gebed - Votum en groet 
 
Psalm 25 vers 2 en 7  
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 
 
Gods verborgen omgang vinden 
zielen waar zijn vrees in woont 
’t heil’geheim wordt aan zijn vrinden 
naar zijn vreeverbond getoond, 

d’ Ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten 
 
Geloofsbelijdenis  
Hillsong This I believe  
Our Father everlasting, 
the all creating One, God almighty 
through Your Holy spirit, 
conceiving Christ the Son: 
Jesus our Savior 
 
Refrein 1: 
I believe in God our Father, 
I believe in Christ the Son, 
I believe in the Holy Spirit 
Our God is three in one 
I believe in the resurrection, 
That we will rise again 
For I believe in the name of Jesus 
 
Our Judge and our Defender, 
suffered and crucified 
Forgiveness is in You 
Descended into darkness, 
You rose in glorious life,  
forever seated high 
 
Refrein 1 
 
I believe in You 
I believe You rose again 
I believe that Jesus Christ is Lord 
I believe in You 
I believe You rose again 
I believe that Jesus Christ is Lord 
 
I believe in life eternal, 
I believe in the virgin birth, 
I believe in the saints’ communion, 
and in Your holy church 
I believe in the resurrection, 
when Jesus comes again, 
for I believe in the name of Jesus 
I believe in the name of Jesus 
 
 
 



 
Gebed voor de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Johannes 14: 6-17 
 
Preek deel 1 
 
Hemelhoog 630 Father, we love You 
Father, we love You 
We worship and adore You 
Glorify Your name in all the earth 
 
Refrein: 
Glorify Your name, 
glorify Your name, 
glorify Your name, in all the earth 
 
Jesus, we love You 
We worship and adore You 
Glorify Your name in all the earth 
 
Refrein 
 
Spirit, we love You 
We worship and adore You 
Glorify Your name in all the earth 
 
Refrein 
 
Preek deel 2 
 
Hemelhoog 660 Vader, Zoon en Geest 
Vader, Zoon en Geest, ik prijs U 
met heel mijn wezen, Heer 
Voor uw troon geknield, bewijs ik 
U hulde en eer 
Vader, Zoon en Geest, ik eer U; 
U bent volkomen één 
Al mijn liefde en aanbidding  
is voor U alleen 
 
 
 
 

 
Refrein: 
U, die één in wezen zijt, 
is ons leven toegewijd 
In uw liefde zijn wij één; 
aanbidden wij U alleen 
 
Vader, Zoon en Geest, voor eeuwig 
bent U volkomen rein 
Heilig God, laat heel mijn leven 
tot eer van U zijn 
Vader, Zoon en Geest, ik dank U; 
buig mij vol eerbied neer 
Hoog verheven God, ontvang nu 
mijn liefde en eer 
 
Refrein 
 
Aanbidden wij U alleen 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Collecte  
Sinach Waymaker 
 
Slotlied 
Opwekking 638 Wie is als Hij 
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 ze ondergaat 
Prijs Adonai, 
alle naties van de aard' 
alle heiligen; aanbid Hem 
 
Zegen 
 
Lied bij uitloop 

 

Fijn dat je er was! Wij wensen je een goede week. Wil je meewerken of heb je suggesties en 
opmerkingen, dan kun je mailen naar jeugddienstloosdrecht@gmail.com 

De volgende jeugddienst is op 12 maart om 18:30u met Ds. A. Meulmeester! 
Zet `m in je agenda! 

mailto:jeugddienstloosdrecht@gmail.com

