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- Mededelingen vanuit de Jeugddienst commissie  
 

- Samenzang: Mijn hulp is van u Heer 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 

Mijn hulp is van U, Heer, 
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of 
val. 
U bent mijn beschermer 
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren 

door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw, 
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven; 
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 

Mijn hulp is van U, Heer. 
O, van U! 

 

 
Na de dienst is er koffie/thee/fris en ontmoeting  
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Liturgie gezamenlijke Jeugddienst 22 januari 2023 
Aanvang: 19:00 

Spreker: Benjamin Jesse van Slooten uit Zwolle 
Met medewerking van:  

De huisband van de Maranathakerk en de Gereformeerde Kerk 
(begeleiding samenzang) 

Lennard en Julian (licht en geluid) 
Collecte: 1e Diaconie (Choice4 Life) 

              2e Onderhoudsfonds 
 

 
- Samenzang: Laat het huis gevuld zijn 
Laat het huis gevuld zijn met 
wierrook van aanbidding 
Laat het huis gevuld zijn met de 
wolk van mijn geest 
Laat het huis gevuld zijn met het 
brood van eeuwig leven 
Laat het huis gevuld zijn met mijn 
geur 

Want ik wil komen met mijn geest 
En doorwaaien heel het huis 
Ik wil het maken tot een tempel 
Waar ik woon 
Laat mijn leven in je zijn 
Ik maak je heilig, puur en rein 
Ik laat het levend water stromen 
door je heen 

Laat het huis gekleed zijn met 
kleden van fijn linnen 
Laat het huis gekleed zijn met 
gerechtigheid en trouw 
Laat het huis gekleurd zijn door 
het bloed van Uw Zoon Jezus 

Laat het huis gereinigd zijn en 
schoon 

Want U wilt komen met Uw geest 
En doorwaaien heel het huis 
U wilt het maken tot een tempel 
Waar U woont 
Laat Uw leven in ons zijn 
Maak ons heilig, puur en rein 
Laat het levend water stromen 
door ons heen 

Heer wij roepen tot U 
Kom opnieuw met Uw vuur 
Wij verlangen naar echtheid 
En leg het diep in ons hart 

Heer wees welkom met Uw geest 
En doorwaaien heel het huis 
Wil het maken tot een tempel 
Waar U woont 
Laat Uw leven in ons zijn 
Maak ons heilig, puur en rein 
Laat het levend water stromen 
door ons heen 

 

- Welkom en gebed 
 

- Samenzang: Create in me a clean heart 
Create in me a clean heart, oh God 
And renew a right spirit within me 
Create in me a clean heart, oh God 
And renew a right spirit within me 
 
Cast me not away from Thy 
presence, oh Lord 
And take not Thy holy spirit from me 
Restore unto me the joy of Thy 

salvation 
And renew a right spirit within me 
 
Create in me a clean heart, oh God 
And renew a right spirit within me 
Create in me a clean heart, oh God 
And renew a right spirit within me 
 
Cast me not away from Thy 
presence, oh Lord 
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Take not Thy holy spirit from me 
Restore unto me the joy of Thy 
salvation 
And renew a right spirit within me 
 
Create in me a clean heart, oh God 
And renew a right spirit within me 
Create in me a clean heart, oh God 
And renew a right spirit within me 

 
Cast me not away from Thy 
presence, oh Lord 
Take not Thy holy spirit from me 
Restore unto me the joy of Thy 
salvation 
And renew a right spirit within me 

 
- Schriftlezing: Johannes 4: 1-18 (NBV) 

1
Toen Jezus hoorde dat aan de farizeeën verteld werd dat Hij meer leerlingen 

maakte er ook meer doopte dan Johannes 
2
Jezus doopte overigens niet zelf, zijn 

leerlingen deden dat, 
3
verliet Hij Judea en ging weer naar Galilea. 

4
Daarvoor 

moest hij door Samaria heen. 
5
Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, 

dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, 
6
waar de 

Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het 
was rond het middaguur. 

7
Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. 

Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ 
8
Zijn leerlingen waren namelijk 

naar de stad gegaan om eten te kopen. 
9 
De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt U, als 

Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ (Joden gaan 
namelijk niet met Samaritanen om.) 

10
Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God 

wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u Hém erom vragen en dan 
zou Hij u levend water geven.’ 

11
’Maar heer,’ zei de vrouw, ‘U hebt geen emmer 

en de put is diep – waar wilt U dan levend water vandaan halen? 
12

U kunt toch 
niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf 
nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee. 

13
 ‘Iedereen die dit water 

drinkt zal weer dorst krijgen’, zei Jezus 
14

 maar wie het water drinkt dat Ik hem 
geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een bron 
worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ 

15 
‘Geef mij dat water, 

heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer 
hierheen te komen om water te putten.’ 

16
Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw 

man eens roepen en kom dan weer terug,’ 
17 

‘Ik heb geen man’, zei de vrouw. ‘U 
hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt’, zei Jezus, 

18
 ‘u hebt vijf mannen 

gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’  
 

- Samenzang: Al mijn zonden al mijn zorgen 

Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 

Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag 
‘t Is een stroom van uw genade, 
waar’k U steeds ontmoeten mag. 

-Refrein- 
Here Jezus, neem mijn leven, 

ik leg alles voor u neer. 
Leid mij steeds weer naar het water, 
‘k wil U daar ontmoeten, Heer. 

Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: “ontmoet mij hier” 

-Refrein- 
Leid mij steeds weer naar het water; 
‘k wil U daar ontmoeten, Heer 

 
- Overdenking + rapnummers door Benjamin Jesse 
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- Samenzang: Open the eyes of my heart Lord 
Open the eyes of my heart, Lord 
Open the eyes of my heart 
I want to see You 
I want to see You 
 
Open the eyes of my heart, Lord 
Open the eyes of my heart 
I want to see You 
I want to see You 
 
To see You high and lifted up 
Shinin' in the light of Your glory 
Pour out Your power and love 
As we sing holy, holy, holy 
 
Open the eyes of my heart, Lord 
Open the eyes of my heart 
I want to see You 
I want to see You 
 
Open the eyes of my heart, Lord 
Open the eyes of my heart 

I want to see You 
I want to see You 
 
To see You high and lifted up 
Shinin' in the light of Your glory 
Pour out Your power and love 
As we sing holy, holy, holy 
 
Holy, holy, holy 
We cry holy, holy, holy 
You are holy, holy, holy 
I want to see you 
 
Holy, holy, holy 
Holy, holy, holy 
You are holy, holy, holy 
I want to see you 
 
Holy, holy, holy 
Holy, holy, holy 
Holy, holy, holy, 
I want to see you 

 
- Gebed 

 
- Samenzang: Jezus hoop van de volken 

Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop die God ons 
geeft. 
 
Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons 
leeft. 
U overwon in elke nood, 
U brak de banden 
Van de dood. 
 
U bent de hoop 
In ons bestaan. 

U bent de rots 
Waarop wij staan. 
U bent het licht 
Waardoor de wereld God kan zien. 
 
U won van de dood, 
Droeg onze pijn. 
Nu mogen wij 
Dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, 
Levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof... 

 

 
- Zegengebed  

De Heer is voor je om je de weg te wijzen. 
De Heer is achter je om je te beschermen. 
De Heer is naast je als een goede vriend. 
De Heer is om je heen als een beschermende muur. 
De Heer zal je omarmen om je te troosten. 
De Heer zal boven je zijn om je te zegenen. 
Zo zegent Hij je, vandaag, morgen al de dagen dat je leeft, tot in eeuwigheid.  


