
Tienerdienst – 6 juni 2021 

Thema: ‘Ik ben ….’ 

 

 

 

 

 

 

 

Dia  vooraf: 

Je krijgt in deze dienst deze vragen … dan kun je daar alvast over nadenken. 

 

- Wat voor tiener ben jij?  

Of (wanneer je geen tiener meer bent): wat is volgens een tiener?/hoe ben jij als tiener?   

 

- Welk beeld van Jezus vind jij het mooist? 

Kies uit: weg, licht, brood, wijnstok, goede herder, opstanding, deur. 

 

Vul nu alvast in waar jij blij van wordt via www.slido.com # ….. (het is een vraag voor tieners 

en voor alle andere gemeenteleden!) 

 

Gebeden mag je tijdens de dienst appen naar de dominee: 06-10122415 

 

De dienst:  

 

Opening: Say a little prayer for me – Aretha Franklin, met eigen beelden 

 

Welkom -  

 

Bemoediging en groet: 

 We verwachten dat we hulp krijgen van God, 

 hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. 

 Hij is trouw aan zijn mensen, 

 en zal dat zijn voor altijd. 

 

 Vrede, vrolijkheid en vrijheid van God, de Vader, door JC, de Heer. Amen 

 

Ik ben … over tieners gesproken …. 

 

Type 1: Ik ben tiener, ik besteed best veel tijd aan school. Ik krijg daar ook wel stress 

van. En nu gaan we weer de hele week naar school. Ik vond dat half naar school en half 

thuis ook wel oké. 

Type 2: Ik ben tiener. Ik denk na over de kerk en God, over hulp en kracht. Ik vind het 

lastig om te zeggen wat ik daar écht van vind. 

Type 3: Ik ben tiener en wat belangrijk in mijn leven is?  Wifi, geld, gamen en eten! 

Type 4:  Ik ben tiener. Vrienden zijn belangrijk en mijn ouders ook hoor      . Ik wil 

gewoon gezelligheid. 

Wat is belangrijk in jouw leven? Je kunt het invullen bij slido.com # 

Misschien helpen deze omschrijvingen je een beetje op weg?  

Luisteren: Jij bent zo …. anders – Herman van Veen - 

https://www.youtube.com/watch?v=o0MZkBaGJFs 

 

Over de dienst  

 

http://www.slido.com/
https://www.youtube.com/watch?v=o0MZkBaGJFs


Gebed om ontferming: Hold on to me – Lauren Daigle - 

https://www.youtube.com/watch?v=tq4x4CTnNXs 

 

Waar word jij blij van? - door Maartje 

 

Gebed –  

 

Moment voor de kinderen 

 

Uit de bijbel: Johannes 8: 12   

 

Later sprak Jezus opnieuw tegen de mensen. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. 

Als je mij volgt, leef je niet meer in het donker. Dan hoor je bij het licht dat leven 

geeft.’ 

 

Jezus zegt: ‘Ik ben het licht van de wereld’ – door Jolanda 

 

Uit de bijbel: Johannes 10: 7 

 

Toen zei Jezus: ‘Luister heel goed naar mijn woorden: Je kunt mij vergelijken met de 

deur waar de schapen doorheen gaan. 

 

Jezus zegt: ‘Ik ben de deur’ – door Annemiek 

 

Luisteren/zingen: Ik zal er zijn (live gezongen) 

 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam 

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim 

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn' 

Een boog in de wolken als teken van trouw 

Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet 

Ben ik bij U veilig, U die mij ziet 

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 

Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 

Uit de bijbel: Johannes 15: 1 en 5 

 

Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Ik ben de stam van Gods druivenplant, en jullie zijn de 

takken. God zelf is de tuinman.  

Ik ben de stam van de druivenplant en jullie zijn de takken. Als jullie met mij 

verbonden blijven en ik met jullie, dan zul je veel goeds kunnen doen. Maar zonder mij 

kun je niets.  

 

Jezus zegt: ‘Ik ben de wijnstok’ – door Henk 

 

Uit de bijbel: Johannes 14: 7 

 

Jezus zei: ‘Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven. Je kunt alleen 

bij de Vader komen als je in mij gelooft.   

 

Jezus zegt: ‘Ik ben de weg’ – door Maartje 

 

Luisteren: You say – Lauren Daigle - https://www.youtube.com/watch?v=pHxfOGX9Rsw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tq4x4CTnNXs
https://www.youtube.com/watch?v=pHxfOGX9Rsw


Uit de bijbel: Johannes 10: 11 en 14 

 

Jezus zei: ‘Ik ben de goede herder. Luister! Een goede herder geeft zijn leven om zijn 

schapen te redden. 

Ik ben de goede herder. Zoals een herder voor zijn schapen zorgt, zo zorg ik voor de 

mensen die bij mij horen. Ik geef mijn leven voor die mensen. Want ik ken hen, en zij 

kennen mij.  

 

Jezus zegt: ‘Ik ben de goede herder’– door Rudolph 

 

Uit de bijbel: Johannes 6: 32-35 

 

Luister heel goed naar mijn woorden: Mijn Vader geeft jullie het ware hemelse 

brood. Het brood dat God geeft, komt uit de hemel en geeft eeuwig leven aan de 

mensen.’ De mensen zeiden: ‘Heer, geef ons elke dag dat brood!’ Jezus zei: ‘Ik ben het 

brood dat eeuwig leven geeft. Als je bij mij komt, zul je nooit meer honger hebben. Als 

je in mij gelooft, zul je nooit meer dorst hebben’.  

 

Jezus zegt: ‘Ik ben het brood’ – door Elvira 

 

Zingen/luisteren: Ik zal er zijn voor jou …. 

 

Ik zal er zijn voor jou zo heeft de Heer gezegd. 

Ik zal er zijn voor jou met vrede en met recht. 

 

Ik zal er zijn voor jou met wijn, een stukje brood. 

Ik zal er zijn voor jou mijn liefde is zo groot.  

 

Ik zal er zijn voor jou een schaduw aan je zij. 

Ik zal er zijn voor jou Ik ben er altijd bij. 

 

Ik zal er zijn voor jou ik laat je niet alleen. 

Ik zal er zijn voor jou mijn licht straalt om je heen. 

 

Uit de bijbel: Johannes 11: 25 

 

Jezus zei: ‘Ik ben het die de doden laat opstaan. Ik ben het die leven geeft. Iedereen 

die in mij gelooft, zal leven, ook als hij sterft.  

 

Jezus zegt: ‘Ik ben de opstanding en het leven’ – door Wim 

 

De ik-ben-woorden van Jezus – door Annette 

 

Na alles wat hierover is gezegd: Welk beeld over Jezus vind jij het meest aansprekend? Vul in 

via slido.com. 

 

Luisteren: Who am I? – Casting Crowns https://www.youtube.com/watch?v=teYQcaFmeOU 

 

Gebeden. We steken een kaarsje aan bij elke gebedspunt.  Je kunt gebeden appen naar 06-

10122415. We sluiten de gebeden af met gezongen ‘Als alles duister is, ontsteek dan een 

lichtend vuur dat nooit meer dooft ….’ 

 

Afronding 

 

Luisteren/kijken: het Ontmoetingslied 

 

Zegen 

 

‘Aan de deur bij …’ 

https://www.youtube.com/watch?v=teYQcaFmeOU

