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Liturgie Gezamenlijke Jeugddienst 30 mei 2021 19:00 
Thema: ‘Ik kan niet zonder jou’   
Voorganger: Ds. Ria Scheltens-Ritzema 
Muzikale medewerking: Sieneke, Bas, Marit en Angelina  
Collecte: 1e Kerk, 2e Jeugd  
*Voor de dienst: De vrucht van de Geest (opname van Elly en Rikkert) 

   https://www.youtube.com/watch?v=GRN5AYXOByQ  
   The Blessing Netherlands (opname) 
    https://www.youtube.com/watch?v=A-KBswo0gVs  
 

*Woord van welkom 
 
Zang: Opwekking 334 Heer Uw licht en Uw liefde schijnen (door Bas, Sieneke en Marit) 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
Waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Kom, Jezus kom, 
Vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil ‘ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
Heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
Dat het licht overwint. 
 
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
 

Kom, Jezus kom, 
Vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil ‘ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
Heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
Dat het licht overwint. 
 
Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Kom, Jezus kom, 
Vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil ‘ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
Heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
Dat het licht overwint. 

*Beginwoord en groet 
 
*Gebed Voorafgaand aan het gebed zingen Bas, Sieneke en Marit 2x ‘O Lord hear my prayer.’  
Oh, Lord hear my prayer 
Oh, Lord hear my prayer 
When I call answer me 
Oh, Lord hear my prayer 
Oh, Lord hear my prayer 
Come and listen to me 

 
*Zang: Door de wind (opname van Angelina van Hunnik) 
https://www.youtube.com/watch?v=RgZDCWkECGw  
 
*Schriftlezing: Psalm 1 (Bijbel in gewone taal) 
Twee manieren van leven 
1 Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen, 
    die nee zegt tegen hun verkeerde plannen. 
    Als slechte mensen spotten met god, 
    doet hij niet mee. 
2  Maar hij is blij met de wet van de Heer. 
    Daar is hij dag en nacht mee bezig. 

https://www.youtube.com/watch?v=GRN5AYXOByQ
https://www.youtube.com/watch?v=A-KBswo0gVs
https://www.youtube.com/watch?v=RgZDCWkECGw
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3  Het gaat altijd goed met hem. 
    Hij lijkt op een boom aan het water. 
    De boom geeft vruchten, 
    ieder jaar opnieuw, 
    en zijn bladeren blijven altijd groen. 
4  Met slechte mensen gaat het heel anders. 
    Zij zullen verdwijnen, 
    Zoals stof dat wegwaait in de wind. 
5  Als God rechtspreekt, 
     blijft er niets van hen over. 
     Ze horen niet bij het volk van God. 
6  De Heer beschermt mensen die leven zoals hij het wil. 
    Maar met slechte mensen loopt het verkeerd af. 

* Zang: Psalm 1 (Opname van The Psalm Project)  
https://www.youtube.com/watch?v=Tt3u-_qJ7SE  
 
*Schriftlezing: Galaten 5: 13-23 (NBV) 
13  Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te 
bevredigen, maar dien elkaar in liefde,  

14  want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’  
15  Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden.  
16  Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.  
17  Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het 
een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. 
18  Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet.  
19  Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid,  
20  afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit,  
21  afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al 
eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.  
22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,  
23  zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.  

 
* Gedicht: Vruchten van de Geest door Angelina van Hunnik 
Vandaag kijk ik om mij heen en zie mensen, jong 
en oud.  
Veel mensen hebben het moeilijk, dat laat mij niet 
koud. 
Ik wil zo graag naast mensen staan, 
er voor hen zijn, ik ben met hen begaan. 
Jezus volgen is mijn levensdoel. 
Jezus’ Liefde is zo groot, dat is wat ik voel. 
God heeft Zijn Geest aan ons gegeven. 
Ik mag Hem ontvangen in mijn leven. 
Er zullen dan vruchten gaan groeien, 
waardoor mensen mogen bloeien. 
Vruchten van de Geest zijn eigenschappen aan jou 
gegeven, 
waarin jij mag groeien, zoals in de bijbel staat 
beschreven.  
Liefde is de eerste vrucht die wordt genoemd in 
Gods Woord, 
omdat jij én de ander aan God toebehoort. 
Vreugde is vrucht nummer twee, 
blijdschap in God, want Hij gaat met je mee. 

Vrede is de derde vrucht, waarin de Geest je leidt, 
heb vertrouwen in Gods almachtige aanwezigheid. 
Op nummer vier staat de eigenschap geduld, 
de ander ruimte geven, zonder dat het wordt 
ingevuld. 
Vriendelijkheid is de vijfde vrucht die je mag 
ontvangen, 
mensen dienen, zonder aan hen een oordeel te 
hangen. 
Ook goedheid ontvang je van de Heilige Geest, 
deel uit en geef jezelf niet het meest. 
Geloof staat op nummer zeven,  
betrouwbaarheid weet je door te geven.  
Zachtmoedigheid zal je beletten, 
om jezelf boven de ander te zetten. 
Zelfbeheersing is de laatste vrucht die de Geest je 
geeft, 
en voorkomt dat je in boosheid leeft. 
Al deze vruchten mogen groeien in je leven, 
zodat je Gods Liefde elke dag door mag geven.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tt3u-_qJ7SE
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*Zang: Fresh wind (door Bas, Sieneke en Marit) 
Spirit sound 
Rushing wind 
Fire of God fall within 
Holy Ghost 
Breathe on us we pray 
 
As we repent 
Turn from sin 
Revival embers smouldering 
Breath of God 
Fan us into flame 
 
We need a fresh wind 
The fragrance of heaven 
Pour Your Spirit out 
Pour Your Spirit out 
 
For hearts that burn 
With holy fear 
Purified in faith and deed 
Refiner’s fire 
Strengthen what remains 
 
So we the church 
Who bear Your light 
Lamp aflame 

City bright 
King and kingdom come 
Is what we pray 
 
We need a fresh wind 
The fragrance of heaven 
Pour Your Spirit out 
Pour Your Spirit out 
A holy anointing 
The power of Your presence 
Pour Your Spirit out 
Pour Your Spirit out 
 
Pour Your Spirit out 
Pour Your Spirit out 
Pour Your Spirit out 
Pour Your Spirit out 
 
Let all the redeemed 
Prophesy and sing 
We can hear the wind 
Blowing blowing blowing 
Move upon our praise 
Sons and daughters sing 
We can hear the wind 
Blowing blowing blowing

*Overdenking: ‘Ik kan niet zonder jou’  
 
* Zang: Toekomst vol van hoop (door Bas, Sieneke en Marit) 
In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
 
Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 

Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 

 
* Dankgebed, voorbeden, Onze Vader. Voorafgaand aan het gebed en na de voorbeden zingen Bas, 
Sieneke en Marit 2x ‘O Lord hear my prayer.’ 
Oh, Lord hear my prayer 
Oh, Lord hear my prayer 
When I call answer me 
Oh, Lord hear my prayer 
Oh, Lord hear my prayer 
Come and listen to me 
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*Zegen 
 
* Zang: Lied 425 Vervuld van Uw zegen (opname) 
https://www.youtube.com/watch?v=2-CsRMEnEkI   
Vervuld van uw zegen 
gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis 
waar uw stem wordt gehoord 
in Christus verbonden 
tezamen gezonden 
op weg in een wereld 
die wacht op uw woord 
 

Om daar in genade 
uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep 
in het donkerste dal 
door liefde gedreven 
om wie met ons leven 
uw zegen te brengen 
die vrucht dragen zal 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2-CsRMEnEkI

