
Jongerendienst 25 juni 2017 
 
Oneliner: You’re Welcome 
Voorganger: Ds. R. van Putten - Ouderling v. dienst: Inge de 
Roon  
Kosters: Willem en Gerjan - Band: Hoeksteenband 
 
Zingen voor de dienst: 
Opwekking 573, U bent welkom 
We zijn hier bij elkaar 
om de koning te ontmoeten. 
We zijn hier bij elkaar 
om te eren onze Heer. 
We zijn hier bij elkaar 
om te vieren dat Hij goed is. 
En wij prijzen en aanbidden Hem, 
Jezus onze Heer! 
 
-Refrein- 
Heer, U bent welkom, welkom, 
U bent welkom, grote koning. 
Wij heffen onze handen op 
naar de God van alle eeuwen. 
Heer, U bent welkom, welkom, 
U bent welkom, Zoon van God. 
Wij richten heel ons hart op U, 
U bent welkom in ons midden. 
 
U bent welkom in ons midden. (3x) 
 
Opwekking 769, Bouw uw koninkrijk  
Kom, vestig uw gezag; 
wees Koning in ons hart. 
Herstel uw beeld in ons; 
onthul uw doel met ons. 
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw; 
een laaiend vuur in onze ziel. 
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer 
zien. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, maak ons sterk in U. 
 
Wij dorsten naar uw rijk 
en uw gerechtigheid. 
U schakelt ons nu in 
en geeft ons leven zin: 
gevangen harten worden vrij, 
verslagen mensen troosten wij; 
zelfs de blinden zien uw heerschappij. 
Wij zijn uw kerk. 
Hoor ons gebed en kom! 
 
-Refrein- 
Bouw uw koninkrijk. 
Zet het kwaad te kijk. 
Toon uw sterke hand. 
Kom, herstel ons land. 
Vul uw kerk met vuur. 
Win dit volk terug. 
Heer, dat bidden wij 
tot uw koninkrijk verschijnt. 
 
 

 
Uw ongetemde kracht 
verslaat de helse macht. 
Uw ongekende pracht 
vernieuwt en sterkt ons hart. 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 
leer ons te doen wat U ons vraagt, 
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. 
 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, doe uw werk door ons. 
 
-Refrein- 2x 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied: Opwekking 342, Meer 
liefde, meer kracht 
Meer liefde, meer kracht. 
laat mij zijn zoals U. (2x)  
 
Ik aanbid U, Heer, 
met heel mijn hart.  
Ik aanbid U, Heer,  
met heel mijn verstand.  
Ik aanbid U Heer,  
met heel mijn kracht, 
want U bent mijn Heer.  
U bent mijn Heer.  
 
Meer liefde, meer kracht. 
laat mij zijn zoals U.(2x)  
 
Ik aanbid U, Heer,  
met heel mijn hart.  
Ik aanbid U, Heer,  
met heel mijn verstand.  
Ik aanbid U Heer,  
met heel mijn kracht,  
want U bent mijn Heer.  
U bent mijn Heer. 
  
Meer liefde, meer kracht. 
laat mij zijn zoals U. (2x)  
 
Ik aanbid U, Heer,  
met heel mijn hart.  
Ik aanbid U, Heer,  
met heel mijn verstand.  
Ik aanbid U Heer,  
met heel mijn kracht,  
want U bent mijn Heer.  
U bent mijn Heer. 
 
Stil gebed, bemoediging en vredegroet 
 
 

 
Opwekking 599, Nog voor dat je 
bestond. 
Nog voordat je bestond, 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment, 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 
 
En wat je nu ook doet, 
Zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij Zijn eigen Zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 
-Refrein- 
Kom tot de Vader, 
kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
 
En wat je nu ook doet, 
Zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 
-Refrein- (2x) 
 
De liefde die hij geeft, 
De woorden die hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. (2x) 
 
Gebed om de Heilige Geest bij de 
opening van Het Woord 

 

Schriftlezing 
Daniël 1: 3  
1. Op een dag liet Nebukadnessar zijn 
dienaar Aspenaz bij zich komen. Aspenaz 
regelde alles in het paleis. De koning zei 
tegen hem: ‘Kies een aantal jonge 
Israëlieten uit, en breng ze naar mijn 
paleis. Ze moeten familie zijn van de 
koning van Juda, of uit een andere 
belangrijke familie komen. 4 Ze moeten 



gezond zijn en er goed uitzien. Ze moeten 
veel weten, en ze moeten slim en 
verstandig zijn. Want ik wil dat ze later bij 
mij in dienst komen. Geef ze drie jaar een 
opleiding. Zorg dat ze de taal en de 
boeken van de geleerden uit Babylonië 
goed kennen. 5 En laat ze elke dag 
hetzelfde eten en drinken als ik. Daarna 
moeten ze bij mij in dienst komen.’6 
Aspenaz zocht een aantal jonge mannen 
uit. Vier van hen kwamen uit Juda. Ze 
heetten Daniël, Chananja, Misaël en 
Azarja. 7 Maar Aspenaz gaf hun andere 
namen. Hij noemde hen Beltesassar, 
Sadrach, Mesach en Abednego. 8Daniël 
was van plan om zich aan de Joodse regels 
voor het eten te blijven houden. Daarom 
wilde hij niets nemen van het koninklijke 
eten en drinken. Hij vroeg aan Aspenaz of 
hij het mocht laten staan. 9 God zorgde 
ervoor dat Aspenaz vriendelijk bleef tegen 
Daniël. 10 Maar Aspenaz zei wel tegen 
hem: ‘Ik ben bang voor de reactie van de 
koning. Hij beslist wat jullie moeten eten 
en drinken. Straks vindt hij nog dat je er 
slechter uitziet dan de andere jonge 
mannen. En dan krijg ik natuurlijk de 
schuld.’ 11 Aspenaz gaf een bewaker 
opdracht om Daniël en zijn vrienden elke 
dag eten te brengen. Daniël zei tegen de 
bewaker: 12 ‘Laten we de volgende test 
doen. Geef ons tien dagen alleen maar 
groente te eten en water te drinken. 13 
Kijk hoe we er dan uitzien. En vergelijk ons 
met de andere jonge mannen, die alles 
eten wat de koning wil. Beslis daarna wat 
u verder met ons wilt doen. 14 De 
bewaker deed wat Daniël voorgesteld had. 
15 Tien dagen later zagen Daniël en zijn 
vrienden er heel goed uit. Ze waren 
gezonder dan de jonge mannen die 
gegeten hadden wat de koning wilde. 16 
Vanaf die dag gaf de bewaker hun niets 
anders meer te eten dan groente. 17 De 
vier jonge mannen waren heel wijs. God 
zorgde ervoor dat ze alle boeken van de 
geleerden uit Babylonië begrepen. En 
Daniël kon ook nog dromen uitleggen. 18 
Na drie jaar was de opleiding voorbij. 
Aspenaz liet alle jonge mannen bij koning 
Nebukadnessar komen. 19-20 De koning 
had met ieder van hen een gesprek. Hij 
ontdekte dat niemand zo wijs was als 
Daniël en zijn vrienden. De koning nam 
hen in dienst, en hij kon met hen over alle 
problemen in zijn koninkrijk spreken. Hij 
vond Daniël en zijn vrienden tien keer zo 
verstandig als alle andere wijze mannen in 
zijn koninkrijk. 
 

Mattheus 6: 24-30  
24. Je kunt niet trouw zijn aan twee bazen 
tegelijk. Want je zult altijd meer liefde 
hebben voor de één dan voor de ander. En 
je zult altijd meer respect hebben voor de 

één dan voor de ander. Je kunt dus niet 
tegelijk voor God en voor het geld 
leven.25 Luister naar mijn woorden: Maak 
je geen zorgen over eten en drinken. Want 
je leven is veel belangrijker dan eten en 
drinken. En maak je geen zorgen over 
kleren. Want je lichaam is veel 
belangrijker dan kleren. 26 Kijk eens naar 
de vogels in de lucht. Ze werken niet op 
het land en ze bewaren geen graan in een 
schuur. Jullie Vader in de hemel geeft ze 
te eten. En jullie zijn voor hem veel 
belangrijker dan de vogels. 27 Maak je dus 
geen zorgen. Dat heeft geen zin, je blijft er 
geen dag langer door leven. 28-29 Maak je 
geen zorgen over kleding. Kijk eens naar 
de bloemen die groeien in het veld. Ze 
werken niet en ze maken geen kleren. 
Toch zijn ze prachtig. Ja, zelfs nog mooier 
dan koning Salomo in zijn mooiste kleren. 
30 Het gras dat vandaag op het veld staat, 
wordt morgen gebruikt om een vuur te 
maken. En toch versiert God het gras met 
prachtige bloemen. Dan zal God zeker 
voor jullie zorgen! Waarom vertrouwen 
jullie dan niet op hem? 
 
1 Petrus 3:13-17 
13. Als je je best doet om goed te leven, 
zal God je beschermen. En dan kan 
niemand je kwaad doen. 14 Wees dus niet 
bang, ook niet voor de beschuldigingen 
van ongelovigen. Als je lijdt omdat je Gods 
wil doet, ben je juist gelukkig. 15 Eer 
Christus met heel je hart. Vertel iedereen 
dat hij je Heer is, en dat je op hem 
vertrouwt. Geef altijd antwoord als 
iemand je daar iets over vraagt. 16 Maar 
antwoord wel vriendelijk en met respect. 
Dan weet je zeker dat je doet wat God wil. 
Misschien zullen ongelovigen slecht over 
je spreken, omdat je als een goede 
christen leeft. Maar God zal ervoor zorgen 
dat ze daar spijt van krijgen. 17 Bedenk 
ook: je kunt beter lijden omdat je goede 
dingen doet, dan omdat je slechte dingen 
doet. 

 
Opwekking 539, Kom nu is de tijd 
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 
Kom, nu is de tijd: ontmoet jou God. 
Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 
Kom, zoals je bent en geef je hart. 
Kom. (2x) 
 

Eens zal elke tong U belijden als Heer, 
buigt zich elke knie voor U neer. 
Toch heeft U het beste aan Hem beloofd 
die nu in U gelooft. 
 

Verkondiging 
 
Opwekking 559, Schijn met Uw licht In 
mijn Hart, Heer 
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer. 

Schijn met uw licht in mijn hart.   
Dat ik U zien zal, dat ik U zien zal. (2x) 
 

-Refrein- 
Bekleed met majesteit en macht, 
stralend in de glans van uw glorie. 
Vul ons met liefde en kracht; 
wij zingen: heilig, heilig, heilig. 
 
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer.  
Schijn met uw licht in mijn hart.   
Dat ik U zien zal, dat ik U zien zal. (2x) 
 

-Refrein- (2x) 
 

Heilig, heilig, heilig. 
Heilig, heilig, heilig. 
Heilig, heilig, heilig. 
Dat ik U zien zal. (4x) 
 
Dat ik U zien zal (3x) 
 
Dankgebed 
 

Geloofsbelijdenis: Sela, U bent de God 
dit roept  
U bent de God die roept,  
mijn hart en leven zoekt.  
Die mij gevonden heeft;  
het eeuwig leven geeft. 
  
Als aan U toegewijd, 
mijn hart en mond belijdt:  
Ja, Jezus is mijn Heer;  
dan kniel ik voor U neer. 
  
‘K heb jou gekozen,  
opgedragen om Mijn weg te gaan.  
In mijn blijvend vrucht te dragen,  
ga dan in mijn Naam. 
  
Heer, wij zeggen ja en amen,  
brengen U daarvoor de eer.  
Wij belijden allen samen;  
Jezus onze Heer. 
  
Mijn Jezus, geef mij kracht,  
als ik Uw hulp verwacht;  
voltooi in mij Uw werk  
en maak in zwakheid sterk. 
  
Als U mijn wegen leidt, 
in moeite en in strijd, 
houd ik gelovig stand; 
Heer, neem me bij de hand. 
 
Blijf in mijn liefde, alle dagen; 
in liefde voor elkaar. 
Wat je de Vader ook wilt vragen, 
vraag het in mijn Naam. 
  
Heer, wij zeggen ja en amen,  
brengen U daarvoor de eer.  
Wij belijden allen samen;  
Jezus onze Heer. (2x) 



 
Belijden onze Heer,  
Jezus onze Heer, 
Jezus, amen. 
 
Inzameling van de gaven 
1e collecte: Stichting red de weeskinderen 
van Mozambique 
2e collecte: Jeugdwerk 
Collecte uitgang: Aflossing & onderhoud 
kerkelijke gebouwen 
 
Slotlied: Opwekking 708, Hoe groot is Uw 
trouw, O Heer 
Kom, zing voor de Heer, 
die eeuwig regeert, 
die nooit veranderen zal. 
Onfeilbaar eerlijk, 
onpeilbaar goed; 
Zijn woord houdt eeuwig stand. 
Ja, Uw woord houdt eeuwig stand. (2x) 
 
-Refrein- 
De hemel juicht, de kerk getuigt: 
Groot is Uw trouw, o Heer! 
Van eeuw tot eeuw, belijden wij: 
Groot is Uw trouw, o Heer! 
Hoe groot is Uw trouw, o Heer! 
 
Alles verandert, 
maar U blijft gelijk; 
Uw koninkrijk kent geen eind. 
En wat U beloofd hebt, 
dat zult U ook doen; 
Uw trouw is voor altijd, 
Wij vertrouwen U altijd! 
 
-Refrein- 
 
Van generatie tot generatie, 
nooit liet U ons in de steek! 
Gisteren en vandaag steeds dezelfde, 
die was, die is en die komt! 
 
-Refrein- (2x) 
 
Halleluja, Halleluja, Halleluja! 
 
Zegen  
 
Gedicht 
 

De volgende dienst wordt gehouden op 
D.V. Zondag 2 juli 2017 om 9.30 uur. 
Voorganger Ds. A.H. van Veluw. Heilig 
Avondmaal  
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 27 augustus 2017 19.00 
uur. 
Voorganger is Ds. J. de Kok uit Diever. 

 
www.hoeksteenkerk.nl  
Email: jdc@hoeksteenkerk.nl 
Facebook: Jongerendiensten.Hoeksteen 

Twitter: @jdchoeksteen 


