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Liturgie Protestantse Gemeente “De Magneet”  
Zondag 4 februari 2018 - Tienerdienst 

Spreker: Adam van Buuren 
Pianist: Hans Cok 

 
Thema: Tijd voor een ander! 

 
Liturgie uitdelen: Marit en Emil 

 
Voor de dienst: Bruno Mars – Count on me (beamer) 

I'll sail the world to find you Ik zal de wereld rond varen om je te vinden 
If you ever find yourself lost  Als je ooit merkt dat je verloren bent 
in the dark and you can't see, in het donker en je niet kunt zien, 
I'll be the light to guide you Ik zal het licht zijn om je te begeleiden 
  
Find out what we're made of Zoek uit waar we van gemaakt zijn 
What we are called to help  Want wij zijn geroepen om 
our friends in need onze vrienden te helpen in nood 
  
Refrein:  
You can count on me like 1 2 3 Je kunt op mij rekenen als 1 2 3 
I'll be there Ik zal er zijn 
And I know when I need it  En ik weet dat wanneer ik het nodig heb, 
I can count on you like 4 3 2 ik op je rekenen kan, als 4 3 2 
You'll be there Je zal er zijn 
Cause that's what friends are  Want dat is wat vrienden 
supposed to do, oh yeah horen te doen, oh yeah 
  
Woooh, Woooh, Woooh, Yeaah, Yeaah Woooh, Woooh, Woooh, Yeaah, Yeaah 
  
If you're tossin and you're turnin  Als je aan het draaien bent 
and you just can't fall asleep, en je kunt  gewoon niet in slaap vallen, 
I'll sing a song beside you Ik zal naast je een lied zingen 
And if you ever forget how much  En als je ooit vergeet hoeveel 
you realy mean to me, je voor mij betekent 
Everyday I will remind you, ooh Elke dag zal ik je eraan herinneren, ooh 
  
Find out what we're made of Zoek uit waar we van gemaakt zijn 
What we are called to help  Want wij zijn geroepen om 
our friends in need onze vrienden te helpen in nood 
  
Refrein  
  
Wooooh, Wooooh, Wooooh, Yeaah, Yeaah  Woooh, Woooh, Woooh, Yeaah, Yeaah 
  
You'll always have my shoulder  Je hebt altijd mijn schouder 
when you're crying om op uit te huilen 
I'll never let go, never say goodbye Ik zal je nooit laten gaan,  
  nooit afscheid van je nemen 
 
Refrein  
  
Woooh, Woooh, Woooh, Woooh, Woooh, Woooh, 
You can count on me 'cause  Je kunt rekenen op mij 
I can count on you omdat ik op jou kan rekenen 
 

Aansteken van de kaars (Eva Doelman). Zodra de kaars brandt beginnen we met zingen. 
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Zingen: Opwekking 167:  Samen in de naam van Jezus 

 

1. Samen in de naam van Jezus 2. Heel de wereld moet het weten 
  Heffen wij een loflied aan,  dat God niet veranderd is. 
  want de Geest spreekt alle talen  En zijn liefde als een lichtstraal 
  en doet ons elkaar verstaan.  doordringt in de duisternis. 
  Samen bidden, samen zoeken  ‘t Werk van God is niet te keren 
  naar het plan van onze Heer.  omdat Hij er over waakt, 
 Samen zingen en getuigen,  en de Geest doorbreekt de grenzen 
 samen leven tot zijn eer.   die door mensen zijn gemaakt. 
 
3. Prijs de Heer, de weg is open 
  naar de Vader, naar elkaar. 
  Jezus Christus, Triomfator, 
  mijn verlosser, Middelaar, 
  Vader, met geheven handen 
  breng ik U mijn dank en eer. 
  ‘t Is Uw Geest die mij doet zeggen: 
  Jezus Christus is de Heer! 
 
 
 
Zingen: Opwekking 430:  Heer ik prijs uw grote naam (2x) 

  Refrein: 

Heer, ik prijs uw grote naam; U daalde neer van uw troon 

Heel mijn hart wil ik U geven, om mens te zijn. 

Want U bent de weg gegaan Van de stal naar het kruis 

die mij redding bracht en leven. droeg U mijn pijn. 

 Van het kruis naar het graf; 

  uit het graf weer opgestaan. 

  Heer, ik prijs uw grote naam. 

Welkom door Nora (mededelingen die niet op het scherm staan, toelichting op het thema)  

 

Zingen: Trinity, Ik wens jou (beamer) 
  
 
Voorstellen Adam 
 
Gebed  (Adam) 
 
 
Schriftlezing uit de NBV (door Sterre) 
Matthëus 25: 31-40 
31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij 
plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32  Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij 
de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; 33  de schapen zal hij 
rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34  Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: 
“Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van 
de wereld voor jullie bestemd is. 35  Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie 
gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36  ik was naakt, en jullie kleedden mij. 
Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37  Dan zullen de 
rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of 
dorstig en u te drinken gegeven? 38  Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt 
gezien en gekleed? 39  Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u 
toe gekomen?” 40  En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor 
een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” 
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Zingen: Ik vind het fijn om jou te helpen (beamer) 
 

 
Persoonlijk woord (Sterre)  
 
 
Filmpje: ‘Als we elkaar zouden helpen zou iedereen gelukkig zijn’ 
 
 
Overdenking  
 
 

Zingen: Oke4 kids, Oordeel niet  (beamer) 
 
 
Gebed (Diana en een of meer tieners) 
 
 
Collecte (Niels en Gert) 1e inzameling is voor Je mag er zijn, ‘t Westland 

     2e inzameling is voor de onkosten van deze samenkomst 

 

Filmpje tijdens de collecte: ‘Helpen maakt gelukkig’  
 

Zingen: Opwekking 214:  Ik wandel in het licht met Jezus (staande) 

 

   Refrein:  

1.  Ik wandel in het licht met Jezus, Ik wandel in het licht met Jezus 

  het donk’re dal ligt achter mij en ‘k luister naar zijn dierb’re stem 

  en 'k weet mij in zijn trouw geborgen;  en niets kan m’ ooit van Jezus scheiden 

  welk een liefdevolle vriend is Hij. sinds ik wandel in het licht met Hem. 

2.  Ik wandel in het licht met Jezus, 3. Ik wandel in het licht met Jezus, 

  Geen duist’re wolk bedekt de zon,   mijn ziel is Hem gans toegewijd; 

  en 'k kan niet anders, ‘k moet Hem prijzen,   met hem verrezen tot nieuw leven, 

  die de zonde in mij overwon.   volgt ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid. 

  Refrein   Refrein 

4. Ik wandel in het licht met Jezus, 

  o mocht ik zelf een lichtje zijn 

  dat straalt te midden van de wereld, 

  die gebukt gaat onder zorg en pijn. 

  Refrein 

 

Zegen (Adam) 

 

Iris en Eva Slot schenken koffie 

 

Na afloop kunt u voor persoonlijk gebed terecht bij het gebedsteam  (links vooraan) 

 


