
Liturgie van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “de Magneet” 
Tienerdienst - zondag 15 januari 2017 
Spreker: Adam van Buuren uit Maasland 
Pianist: Suzanne Zijderveld 
 
Thema: Vriendschap  
 

Aansteken van kaars door Iris van der Poel 

We beginnen met het zingen van de aangegeven liederen (we gaan voor zover mogelijk staan) 

NLB 939 :  1 en 3 

1 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. 
 

3 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. 
  

NLB  885 : 1 en 2 

1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en 
Vader.  
Er is geen schaduw van omkeer bij U.  
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde , 
die Gij steeds waart;  dat bewijst Gij ook nu. 
 

Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer,  
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer,  
aan mij betoond.  

2Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,  
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:  
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  
Refrein: 
 

Evang. Liedbundel  342 

Heer, ik prijs Uw grote Naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan, die mij redding bracht en leven. 
U daalde neer van Uw troon om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn; 
van het kruis naar het graf, uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs Uw grote Naam. 
 

Welkom  en mededelingen door Nora Bolderheij 

We luisteren naar: Pak maar mijn hand van Nick en Simon….meezingen mag  
 
Voorstellen Adam van Buuren 

Gebed 



Bijbellezing: 1 Samuel 20 : 1 – 19 door Emil Doelman uit de Bijbel in gewone taal. 

David gaat naar Jonatan 
1 Toen vluchtte David weg uit het profetenhuis in Rama. Hij ging naar Jonatan en vroeg hem: 

‘Wat heb ik verkeerd gedaan? Heb ik je vader kwaad gedaan? Waarom probeert hij mij te 

doden?’ 2 Maar Jonatan zei: ‘Mijn vader wil jou helemaal niet doden. Dat is onmogelijk. Hij 

bespreekt altijd alles met mij, belangrijke en onbelangrijke dingen. Waarom zou hij hierover dan 

niet met mij praten?’3 Maar David zei: ‘Ik weet het zeker. Jouw vader weet heel goed dat wij 

goede vrienden zijn. Daarom heeft hij jou niets verteld. Het zou je alleen maar verdriet doen. 

Maar ik ben er zeker van dat hij mij wil doden. Dat is zo zeker als de Heer leeft, en zo zeker als 

jijzelf leeft!’ 

David zegt wat Jonatan moet doen 
4 Toen vroeg Jonatan: ‘Wat wil je dat ik doe?’ 5 David antwoordde: ‘Morgen begint het Feest 

van Nieuwe Maan. Ik moet dan eigenlijk samen met de koning bij het feestmaal zijn. Maar als 

jij het goedvindt, dan verstop ik me tot de avond buiten de stad. 6 Als je vader me mist, moet je 

zeggen: ‘David heeft me gevraagd of hij snel naar Betlehem mocht gaan. Want zijn hele familie 

brengt daar het jaarlijkse offer.’ 7 Als je vader dat goedvindt, dan ben ik veilig. Maar als hij 

kwaad wordt, dan weet je zeker dat hij mij wil doden.8 Doe dat alsjeblieft voor mij. Denk aan de 

plechtige afspraak die je met me gemaakt hebt. De Heer weet daarvan. Als ik iets verkeerds 

gedaan heb, mag jij me doden. Maar zorg er in ieder geval voor dat je vader mij niet doodt.’ 
9 Maar Jonatan zei: ‘Je zult zeker niet sterven! Als ik zeker weet dat mijn vader jou wil doden, 

dan zal ik het je vertellen.’ 10 David vroeg: ‘Hoe kom ik te weten wat je vader gezegd heeft?’ 
11 Toen zei Jonatan: ‘Kom, we gaan de stad uit.’ 

Jonatan en David maken een afspraak 

Toen ze buiten de stad waren,12 zei Jonatan: ‘Ik zal morgen of overmorgen uitzoeken hoe mijn 

vader over je denkt. Dat is zo zeker als de Heer, de God van Israël, leeft. Als mijn vader goed 

over je denkt, dan stuur ik iemand om je dat te vertellen. 13 Maar als hij je wil doden, dan kom ik 

dat zelf vertellen. En dan help ik je om te ontsnappen. De Heer mag me straffen als ik dat niet 

doe. Ik hoop dat de Heer jou zal helpen, net zoals hij vroeger mijn vader geholpen heeft. 
14-15 Beloof me dat je altijd goed voor mij zult zijn. Als ik nog leef wanneer jij koning wordt, 

maar ook als ik dan al gestorven ben. Beloof me dat je dan goed zult zijn voor mijn 

nakomelingen. Ook als de Heer al jouw vijanden vernietigd heeft. Want dan doe je wat de Heer 

wil.’16 Jonatan maakte een plechtige afspraak met David. Die afspraak gold ook voor alle 

nakomelingen van David. 17 Jonatan zei tegen David: ‘Je moet me plechtig beloven dat je altijd 

mijn vriend zult blijven. Want ik houd net zo veel van jou als van mezelf.’ 

Jonatan vertelt zijn plan 
18 Jonatan zei: ‘Morgen begint het Feest van Nieuwe Maan. Als jouw plaats aan tafel leeg blijft, 

zal iedereen je missen. 19 Blijf tot overmorgen weg. En kom dan naar de plaats waar je je al 

eerder verstopt hebt. Wacht daar bij de Haëzel-rots. 

 
 

 
 
 
 
 
  



Zingen:  Opwekking 488 (via beamer) 
 
1 Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij. 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 
Want, Heer, ik heb ontdekt,  
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
 

Refrein: 
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind,  gedragen door Uw 
Geest, 
en de kracht van Uw liefde. 

2 Heer kom dichterbij, 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, diep in mij. 
En Heer, leer mij U wil 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. Refrein:  2x 
Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest, 
en de kracht van Uw liefde. 
 
Overdenking  
 
We luisteren naar: Tur G Dankbaar via  beamer 

 
 

Gebed door Diana en Marit de Jong 

Collecte: 1e collecte is bestemd voor dekking van de onkosten van deze dienst. 
                2e collecte voor verzending kleding en schoolspullen naar kinderhuis in Brazilië wat        
                    gedaan wordt door Ria Zegwaard  
 
We luisteren tijdens de collecte naar Opwekking 720  “God maakt vrij” 
 
Zingen: NLB  883 staande 

 King of kings and Lord of lords, glory hallelujah 
 King of kings and Lord of lords, glory  hallelujah 
Jesus, prince of peace, glory,  hallelujah 
Jesus, prince of peace, glory,  hallelujah 
 

ZEGEN 
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