
Jongerendienst 27 augustus 2017 
 
Oneliner: Is het enige recht, het aanrecht? 
Voorganger: Ds. J. de Kok - Ouderling van dienst: Inge de Roon 
Kosters: Gert en Jeanet - Band: Kefas 
 
 
Zingen voor de dienst: 
Opwekking 733, Tienduizend redenen 
De zon komt op,  
maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
-Refrein- 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven 
zingen; 
tienduizend redenen tot 
dankbaarheid. 
 
-Refrein- 
 
En op die dag, als mijn kracht 
vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven 
zingen; 
tienduizend jaar en tot in 
eeuwigheid. 
 
-Refrein- (2x) 
 
Verheerlijk Zijn heilige naam. 
Verheerlijk Zijn heilige naam. 
Verheerlijk Zijn heilige naam. 
 
Opwekking 589, Ik wil juichen voor U 
Ik wil juichen voor U mijn heer, 
met blijdschap in mijn hart. 
Ik wil jubelen voor U heer, 
mijn hart is vol ontzag. 
 
Ik erken: U Heer bent God, 
en ik behoor U toe. 
Mijn aanbidding is slechts voor U, 
wat ik ook denk of voel. 
 
-Refrein- 
En ik ga door de poorten met een loflied, 
want ik wil U ontmoeten deze dag. 
En ik zing U alle lof toe, 
‘k hef mijn handen naar U op. 
Ik prijs Uw naam, 
God van de eeuwigheid. 

 
 
Ik wil juichen voor U mijn heer, 
met blijdschap in mijn hart. 
Ik wil jubelen voor U heer, 
mijn hart is vol ontzag. 
 
Ik erken: U Heer bent God, 
en ik behoor U toe. 
Mijn aanbidding is slechts voor U, 
wat ik ook denk of voel. 
 
-Refrein- 
 
Want de Heer is goed, 
Zijn goedertierenheid 
is tot in eeuwigheid, Amen! 
Ja, de Heer is goed, 
Zijn liefde en Zijn trouw, 
zijn tot in eeuwigheid, Amen! 
 
en ik ga door de poorten met een loflied 
want ik wil U ontmoeten deze dag 
 
En ik ga door de poorten met een loflied, 
want ik wil U ontmoeten deze dag. 
En ik zing U alle lof toe, 
'k hef mijn handen naar U op. 
ik prijs Uw naam, (3x) 
God van de eeuwigheid! (3x) 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied Opwekking 454, Zegen, 
aanbidding 
Zegen, aanbidding. 
Kracht, overwinning. 
Ere zij de eeuwige God. 
Laat elke natie, elke creatie 
buigen voor de eeuwige God. 
 
Elke tong in hemel, op aard 
zal uw macht belijden. 
Elke knie buigt neer voor uw troon, 
aanbiddend. 
U wordt hoog verheven o God 
en oneindig is uw heerschappij. 
O eeuwige God. 
 
De aarde wordt vol van Uw Koninkrijk 
Zing nu voor de eeuwige God 
Geen andere macht is aan U gelijk 
Zing nu voor de eeuwige God. 
 
Stil gebed, bemoediging en vredegroet 
 
Opwekking 389, Create in me a clean 
heart 

 
 
Create in me a clean heart oh God, 
And renew a right spirit within me.  
Create in me a clean heart oh God, 
And renew a right spirit within me.  
 
And cast me nog away from  
thy presence oh Lord, 
And take nog thy Holy Spirit from me. 
Restore unto me the joy of thy salvation, 
And renew a right spirit within me. 
 
Gebed om de Heilige Geest bij de 
opening van Het Woord 

 

Schriftlezing  

Genesis 1: 26-28 
26. God zei: ‘Laten wij mensen maken die 
ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij 
moeten heerschappij voeren over de 
vissen van de zee en de vogels van de 
hemel, over het vee, over de hele aarde 
en over alles wat daar rondkruipt.’ 27 
God schiep de mens als zijn evenbeeld, 
als evenbeeld van God schiep hij hem, 
mannelijk en vrouwelijk schiep hij de 
mensen. 28 Hij zegende hen en zei tegen 
hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, 
bevolk de aarde en breng haar onder je 
gezag: heers over de vissen van de zee, 
over de vogels van de hemel en over alle 
dieren die op de aarde rondkruipen.’ 

 

Genesis 3: 16 
16. Tegen de vrouw zei hij: ‘Je 
zwangerschap maak ik tot een zware last, 
zwoegen zul je als je baart. Je zult je man 
begeren, en hij zal over je heersen.’ 

 

Handelingen 2: 17,18 
17. ‘Aan het einde der tijden, zegt God, 
zal ik over alle mensen mijn geest 
uitgieten. Dan zullen jullie zonen en 
dochters profeteren, jongeren zullen 
visioenen zien en oude mensen 
droomgezichten. 18 Ja, over al mijn 
dienaren en dienaressen zal ik in die tijd 
mijn geest uitgieten, zodat ze zullen 
profeteren.’ 

 

Galaten 3: 27,28 
27. U allen die door de doop één met 
Christus bent geworden, hebt u met 
Christus omkleed. 28 Er zijn geen Joden 
of Grieken meer, slaven of vrijen, 



mannen of vrouwen – u bent allen één in 
Christus Jezus. 

 

Efeziërs 5: 21-27 
21. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied 
voor Christus. 22 Vrouwen, erken het 
gezag van uw man als dat van de Heer, 23 
want een man is het hoofd van zijn vrouw, 
zoals Christus het hoofd is van de kerk, het 
lichaam dat hij gered heeft. 24 En zoals de 
kerk het gezag van Christus erkent, zo 
moeten vrouwen in ieder opzicht het 
gezag van hun man erkennen. 25 Mannen, 
heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk 
heeft liefgehad en zich voor haar heeft 
prijsgegeven 26 om haar te heiligen, haar 
te reinigen met water en woorden 27 en 
om haar in al haar luister bij zich te 
nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of 
iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. 

 

Verkondiging  

 
Opwekking 687, Heer wijs mij Uw weg 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij 
weer aan. 
  
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die 
eeuwig is. 
  
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 
  
Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
 
Verkondiging 
 
Opwekking 698, Nooit meer alleen 
Ook al gaat mijn weg 
door een diep dal van duisternis heen, 

Uw liefde drijft de angst uit in mij. 
Ook al loop ik vast 
overvallen door een hevige storm, 
ik keer niet om want U bent nabij. 
 
En ik vrees een gevaren meer, 
met mijn God steeds aan mijn zij. 
Voor wie zou ik nog vrezen? 
Hij is toch bij mij? Hij is toch bij mij? 
 
-Refrein- 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
loop ik door de stormen heen. 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
op de berg of in de dalen. 
Nooit meer, nooit meer alleen; 
Heer, U laat mij nooit meer alleen. 
 

En, ik zie al de glans, 
in de verte, van het stralende licht. 
Dat schijnt voor elk 
die volhoudt en wacht. 
Maar tot aan die dag 
dat de schepping 
wordt bevrijd van de pijn, 
is U te kennen al wat ik wil. 
 

En ik vrees geen gevaren meer, 
met mijn God steeds aan mijn zij. 
Voor wie zou ik nog vrezen? 
Hij is toch bij mij? Hij is toch bij mij? 
 

-Refrein- 
 

Ja, ik zie al de glans, 
in de verte, van het stralende licht. 
Maar tot aan die dag 
dat de schepping 
wordt bevrijd van de pijn, 
blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen. (2x) 
 

-Refrein- 3x 
 

Dankgebed 
 

Geloofsbelijdenis: Opwekking 753, 
Symfonie 
Nu ik bij U kom in Uw heiligdom, 
in Uw tegenwoordigheid; 
kniel ik voor U, Heer, in aanbidding neer, 
met al mijn tranen en mijn strijd. 
 
Ik geef wat ik heb, 
houd niets apart, 
open voor U mijn hart. 
 
-Refrein- 
Als een liefdeslied is hier mijn leven 
een melodie van vreugde en pijn. 
En ik bid U Heer, dat heel mijn leven, 
een symfonie voor U mag zijn; 
een symfonie voor U mag zijn. 
 
Nu ik bij U kom in Uw heiligdom, 
omgeven door Uw majesteit; 
leg ik alles, Heer, in Uw handen neer, 
in zwakheid en gebrokenheid. 

Geef ik wat ik heb, 
houd niets apart, 
open voor U mijn hart. 
 

-Refrein- 
 

Ik geef wat ik heb, 
houd niets apart, 
open voor U mijn hart. 
 
-Refrein- (2x) 
 
Inzameling van de gaven 
1e collecte; Diaconie 
2e collecte; Jeugdwerk 
Collecte uitgang; Aflossing & onderhoud 
kerkelijke gebouwen 
 
Slotlied: Opwekking 764, Zegekroon  
U zult altijd voor ons strijden; 
U hebt steeds Uw trouw getoond. 
Deze waarheid is mijn blijdschap: 
Heer, U draagt de zegekroon, 
U, mijn Helper en Beschermer, 
U, mijn Redder en mijn Vriend. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 
Waar Uw grootheid wordt bezongen, 
wil ik knielen voor Uw troon. 
Waar U bent, verstilt de onrust, 
want U draagt de zegekroon. 
Vul dit huis nu met Uw glorie, 
vul ons hart met heilig vuur. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 
-Refrein- 
Halleluja! Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, 
Die de wereld overwon. 
 
U zult altijd voor ons pleiten; 
U zocht door tot U ons vond. 
En geen macht kan U bestrijden, 
want U draagt de zegekroon. 
U bent Jezus, de Messias, 
Die de wereld redding biedt. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 
-Refrein- 
 
Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 
U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon! (4x) 
 
Aan het kruis leek U verslagen, 
maar U hebt de dood onttroond; 
zelfs het graf kon U niet houden, 
want U draagt de zegekroon. 
 
-Refrein- 
 
Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 



U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon! (6x) 
 
Zegen  
 

Opwekking 720, God maakt vrij   
In de naam van de Vader, 
in de naam van de Zoon, 
in de naam van de Geest voor Uw troon, 
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw 
naam. 
U geeft ons genade, U roepen wij aan. (2x) 
 

Hoor ons loflied Heer, onze dank 
weerklinkt 
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 
 

-Refrein- 
God maakt vrij, God maakt vrij 
in die hoop leven wij. 
Ons verdriet wordt een lied. 
God maakt vrij, God maakt vrij 
 
 

De volgende dienst wordt gehouden op 
D.V. zondag 3 september 2017 om 9.30 
uur. 
Voorganger Ds. G.H. Labooy. Afsluiting 
Vakantiebijbelweek  
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 17 september 2017 
19.00 uur.  
Voorganger is Marcel Versteeg 

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

Twitter: @jdchoeksteen 


