
 
 
 
 
 

 

 

Kerkdienst van “Jonge Kerk” 
 

op zondag 28 oktober 2018 
 

in de Jozefkerk te Assen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thema: Delen 
 
 
m.m.v.: 
 
Muziekgroep 
Organist:  Johan Gerkes 
Voorganger:  ds. Gardenier, Appingedam 



Zingen voor de dienst: 
 

Op u alleen, mijn licht, mijn kracht ( Lied 939 ) 
 

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,  

stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.  

Door golven heen, door storm en nacht,  

leidt mij Uw hand, U blijft nabij.  

Uw vrede diep, Uw liefde groot,  

verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.  

Mijn vaste rots, mijn fundament,  

U bent de grond waarop ik sta.  

 

U werd een mens, U daalde neer, 

in onze pijn en schuld en strijd.  

U droeg de last, verrezen Heer,  

die ons van elke vloek bevrijdt.  

U sloeg de zonden aan het kruis  

en brengt ons bij de Vader thuis,  

want door uw bloed, uw levenskracht,  

komen wij vrij voor God te staan.  

 

Van eerste kreet tot laatste zucht,  

leef ik in U, en U in mij.  

Geen boze macht, geen kwaad gerucht,  

niets is er dat mij van U scheidt.  

Want U regeert, U overwint,  

U neemt mij aan, ik ben Gods kind.  

Totdat U komt, mij roept voorgoed,  

bent U het doel van mijn bestaan. 

 

De rivier ( Opwekking 642 ) 
 

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. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Zegen 
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Dankgebed en voorbeden, gevolgd door het zingen van: 

 

O Heer die onze vader zijt ( Lied 836: 1, 2, 4 en 5 ) 
 

O Heer die onze Vader zijt, 

vergeef ons onze schuld. 

Wijs ons de weg der zaligheid, 

en laat ons hart, door U geleid, 

met liefde zijn vervuld,  

met liefde zijn vervuld.. 

 

Geef dat uw roepstem wordt gehoord,  

als eenmaal bij de zee. 

Geef dat ook wij uw nodend woord  

vertrouwen, volgen ongestoord,  

op weg gaan met U mee,  

op weg gaan met U mee. 

 

Leg Heer, uw stille dauw van rust, 

op onze duisternis. 

Neem van ons hart de vrees, de lust, 

en maak ons innerlijk bewust, 

hoe schoon Uw vrede is,  

hoe schoon Uw vrede is. 

 

Dat ons geen drift en pijn verblindt, 

geen hartstocht ons verwart. 

Maak Gij ons rein en welgezind, 

en spreek tot ons in vuur en wind, 

o stille stem in ’t hart,  

o stille stem in ‘t hart. 

 

Inzameling van de gaven, in 3 rondgangen in de dienst. 

 

Muziekgroep: Oceans 

 

Zingen slotlied, staande: Ga met God en Hij zal met je zijn ( Lied 416 ) 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Refr. 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” 

 

Refr. Leid mij steeds weer naar het water; 

‘k wil U daar ontmoeten, Heer 

 

Ik was hongerig en jij gaf mij te eten ( Elly en Rikkert ) 
 

Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten 

Toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan 

En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders 

Zegt Jezus 

Dat heb jij aan Mij gedaan 

 

Toen Ik koud was gaf je Mij je eigen kleren 

Ik was een vreemdeling jij liet Mij binnengaan 

En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders 

Zegt Jezus 

Dat heb jij aan Mij gedaan 

 

Toen Ik ziek was ben jij mij komen helpen 

Ik was gevangen jij ging niet bij Mij vandaan 

En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders 

Zegt Jezus 

Dat heb jij aan Mij gedaan 

 

Welkom en mededelingen  

 

Zingen aanvangslied, staande: De vreugde voert ons naar dit huis  

( Lied 280 ) 
 

De vreugde voert ons naar dit huis  

waar ’t woord aan ons geschiedt. 

God roept zijn naam over ons uit  

en wekt in ons het lied. 
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Dit huis van hout en steen, dat lang  

de stormen heeft doorstaan,  

waar nog de wolk gebeden hangt  

van wie zijn voorgegaan,  

 

 dit huis, dat alle sporen draagt  

van wie maar mensen zijn,  

de pijler die het alles schraagt,  

wilt Gij die voor ons zijn?  

 

 Zal dit een huis, een plaats zijn waar  

de hemel open gaat,  

waar Gij ons met uw engelen troost,  

waar Gij U vinden laat? 

 

 Onthul ons dan uw aangezicht,  

uw Naam, die mét ons gaat  

en heilig ons hier met uw licht, 

uw voorbedachte raad. 

 

Vervul ons met een nieuw verstaan  

van ’t woord, waarin Gij spreekt  

en reik ons zelf de leeftocht aan  

het brood, dat Gij ons breekt. 

 

Dit huis slijt mét ons aan de tijd,  

maar blijven zal de kracht  

die wie hier schuilen verder leidt  

tot alles is volbracht. 

 

Stil gebed, Bemoediging en Groet  

 

Zingen: Votum en groet van Sela 
 

Onze hulp en onze verwachting  

is van God, onze Heer. 

Hij die alles maakte,  

laat niet los wat Hij begon. 
 
Genade en vrede  

van God, de Vader,  

door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. 

Hij woont met zijn Geest in ons. 

Hallelujah, hallelujah, amen! 

 

( Daarna gaan wij zitten )

In gemeenschap met de ander 

vult Gods liefde ons tekort. 

Waar de Geest waait, gaan wij proeven 

hoe het leven Heerlijk wordt. 

Samen lezen, samen delen, 

met de glimlach van de Heer. 

Samen eten en genieten, 

aan zijn tafel, keer op keer. 

 

Overdenking 

 

 

 

 

 

 

 

Zingen: Abide with me  
 

Abide with me, fast falls the eventide.  

The darkness deepens, Lord, with me abide.  

When other helpers fail and comforts flee.  

Help of the helpless, Oh abide with me.  

 

I need Thy presence every passing hour.  

What but Thy grace can foil the tempter's power.  

Who like Thyself my guide and stay can be.  

Through cloud and sunshine, Oh abide with me.  

 

Abide, with me.  

Abide, abide with me.  

 

I fear no foe with Thee at hand to bless.  

Ills have no weight, and tears no bitterness.  

Where is death's sting,  

where, grave, thy victory?  

I triumph still if Thou Abide with me.  

 

Abide, with me.  

Abide, abide, with me.  

Abide, with me.  

Abide, abide with me.  
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Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en 
betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het 
beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen.  
Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” Ook degene die twee talent 
ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: “Heer, u hebt mij twee talent 
in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee talent bij verdiend.”  
Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en 
betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een 
klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het 
feestmaal van je heer.” Nu kwam ook degene die één talent ontvangen 
had naar hem toe, hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u 
maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, en uit 
angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.” 
Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, laffe dienaar.  
Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet 
heb geplant? Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven,  
dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben 
terugontvangen. Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene  
die er tien heeft. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in 
overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden 
ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste 
duisternis, waar men jammert en knarsetandt.” 

 

Zingen: Samen in de naam van Jezus ( Opwekking 167 ) 
 

Samen in de naam van Jezus 

willen wij Gods wegen gaan 

Zoals schapen in de kudde, 

achter onze herder aan. 

Samen lezen, samen delen, 

met de glimlach van de Heer. 

Samen eten en genieten, 

aan zijn tafel, keer op keer. 

 

Samen lezen, delen, eten. 

God verandert ons totaal. 

Als wij liefde krijgen, geven, 

wordt het licht, leef je royaal. 

Samen lezen, samen delen, 

met de glimlach van de Heer. 

Samen eten en genieten, 

aan zijn tafel, keer op keer. 

 

  

Inleiding op de dienst 

 

Gebed 

 

Zingen: Deel door ons uw liefde uit ( Opwekking 601 ) 
 

Deel door ons uw liefde uit 

aan wie honger heeft en pijn. 

Laat ons waar verdeeldheid is 

uw vredestichters zijn. 

Ons verlangen is alleen, 

Heer, maak ons hart bereid, 

dat door heel ons leven heen 

uw liefde wordt verspreid. 

 

Deel door mij uw liefde uit, 

aan een medemens die lijdt. 

Leer mij meer vervuld te zijn 

met uw bewogenheid. 

Mijn verlangen is alleen, 

Heer, maak mijn hart bereid, 

dat door heel mijn leven heen 

uw liefde wordt verspreid. 

 

Openbaar uw koninkrijk 

aan wie zoekt, aan arm en rijk. 

Giet een stroom van liefde uit, 

dat in ons en door ons, o Jezus, 

uw liefde wordt verspreid.( 2x ) 

 

Deel ons door uw liefde uit 

tot de einden van de aard' 

Dat zich waar de dood nu heerst 

nieuw leven openbaart. 

Maak ons als uw werkers klaar 

en sterk ons in de strijd, 

tot wij mogen oogsten waar 

uw liefde wordt verspreid. 

 

Openbaar uw koninkrijk 

aan wie zoekt, aan arm en rijk. 

Giet een stroom van liefde uit, 

dat in ons en door ons, o Jezus, 

uw liefde wordt verspreid.( 6x ) 
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Deel door ons uw liefde uit, maak ons hart bereid. ( 4x ) 

Deel door ons uw liefde uit, ja wij zijn bereid. ( 2x) 

Deel door mij uw liefde uit ja ik ben bereid. ( 2x ) 

Uw liefde wordt verspreid. ( 3x ) 

 

Gedicht 

 

Gesprek met de kinderen 

 

Zingen: Goedemorgen, welkom allemaal  

( Lied 288 )   
 

Goedemorgen, welkom allemaal,  
ik met mijn en jij met jouw verhaal,  
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,  
alles mag er zijn! 
God, ik vraag U, kom in onze kring. 
Wees erbij wanneer ik bid en zing. 
Ik met mijn en U met uw verhaal  
verteld in mensentaal. 

 

Schriftlezingen: Handelingen 20: 32 - 35  

 

Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade,  

dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal 

schenken aan allen die hem toebehoren. Geld of kleding heb ik van 

niemand verlangd; u weet wel dat ik eigenhandig heb voorzien in mijn 

levensonderhoud en dat van mijn metgezellen. In alles heb ik u getoond 

dat u de zwakken zo, door hard te werken, moet steunen, indachtig de 

woorden van de Heer Jezus, die immers gezegd heeft:  

“Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.”’ 

 

2 Corinthiërs 9: 6 - 8 

 

Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait,  

zal overvloedig oogsten. Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten 

heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig 

geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven,  

zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt  

en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. 

 

 

Zingen: Wees stil voor het aangezicht van God ( Opwekking 464 ) 
 

Wees stil voor het aangezicht van God 
want heilig is de Heer. 
Aanbid hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent  
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God 
want heilig is de Heer. 
 
Wees stil, want de heerlijkheid van God  
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond,  
waar Hij verschijnt met vuur;  
een eeuwigdurend licht  
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God  
omgeeft ons in dit uur. 
 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment; 
de kracht van de God die vergeeft  
en ons genezing brengt. 
Niets is onmogelijk  
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 

daalt neer op dit moment. 

 

Schriftlezing: Matheus 25: 14 - 30  

 
Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich 
riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf.  
Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander 
één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man  
die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven,  
en zo verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man 
die er twee had gekregen er twee bij. Degene die één talent ontvangen 
had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het. 
Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun 
rekenschap. Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe 
en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden:  
“Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf 
talent bij verdiend.” 
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