
Jongerendienst 25 maart 2018 
Oneliner: (On)gelooflijk 
Voorganger: Ds. G.H. Labooy 
Ouderling van dienst: Bert Brink  
Kosters: Gerjan en Rudi - Band: Gware
 
Zingen voor de dienst: 
Opwekking 685 - Hosanna 
Met ons lied, Heer,  
roept ons hart uit naar U,  
naar U alleen.  
Vol verwachting,  
vol verlangen naar U;  
U maakt ons één. 
 

Als wij U zien, Heer,  
geeft U kracht om op te staan.  
Wij mogen vrij van angst en schaamte  
in uw huis binnengaan.  
 

-Refrein- 
Hosanna, hosanna,  
U bent de God van redding,  
U zij de eer, aanbidding.  
Hosanna, hosanna,  
kom met uw Geest, vernieuw ons. 
Verheerlijk uw naam, Heer Jezus.  
 

Met ons lied, Heer, 
keert ons hart zich naar U,  
naar U alleen.  
U maakt harten  
die gebroken zijn heel;  
U maakt ze één.  
 

Als wij U zien, Heer,  
geeft U kracht om op te staan.  
Wij mogen vrij van angst en schaamte  
in uw huis binnengaan.  
 

-Refrein- 
 

Als wij U zien, Heer,  
geeft U kracht om op te staan.  
Wij mogen vrij van angst en schaamte  
in uw huis binnengaan. (2x) 
 

-Refrein- 
 

Hosanna, hosanna,  
Hosanna, hosanna! 
 

Opwekking 588 - Er is geen vriend zo 
trouw als Jezus 
Er is geen vriend zo trouw als Jezus 
Nee niet één, nee niet één. 
Jezus alleen kan ons hart genezen 
Hij alleen, Hij alleen. 
Nooit is ons zoveel troost gegeven 
zoveel liefde heeft Hij alleen. 
Er is geen vriend zo trouw als Jezus 
Nee niet één, nee niet één. 
 

Er is geen dag dat Hij niet dichtbij is 
Nee niet één, nee niet één. 

 
Geen donk're nacht kan ons van Hem 
scheiden, 
Nee niet één, nee niet één. 
Jezus kent onze strijd en zorgen 
leidt ons steeds door de dalen heen. 
Er is geen dag dat Hij niet dichtbij is 
Nee niet één, nee niet één. 
 
Nooit is een zondaar vergeefs gekomen 
Nee niet één, nee niet één. 
Elk die gelooft heeft Hij aangenomen 
Hij alleen, Hij alleen. 
Nooit is ons zoveel troost gegeven 
Zoveel liefde heeft Hij alleen. 
Er is geen vriend zo trouw als Jezus 
Nee niet één, nee niet één 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied  
Opwekking 614 - Zie hoe Jezus daar loopt 
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 
met een kruis op Zijn rug en een 
doornenkroon. 
Hoor de menigte schreeuwt en roept 
'kruisigt hem!' 
zo gaf God zijn eigen Zoon. 
 
Zie het Lam aan het kruis daar op 
Golgotha. 
Als de koning der Joden word Hij veracht. 
Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan 
als Hij roept 'Het is volbracht!' 
 

-Refrein- 
Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer 
Dat U het kruis voor ons droeg. 
U bewijst Uw genade aan ons telkens 
weer 
Uw genade is ons genoeg. 
 
In het rijk van de dood is Hij neer gedaald. 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. 
Maar de steen van het graf is nu weg 
gehaald 
Jezus leeft! Hij is opgestaan! 
 
-Refrein- 
 
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid. 
Met ontzag en respect kniel ik voor U 
neer. 
U bent Koning en God tot in eeuwigheid. 
U bent Jezus de hoogste Heer. 
 

-Refrein- 
 
Stil gebed, bemoediging en vredegroet 

 

Opwekking 244 - Welzalig de man, die 
niet wandelt 
Welzalig de man, die niet wandelt 
in de raad der goddelozen. 
Die niet staat op de weg der zondaars, 
noch zit in de kring der spotters, 
maar aan des Heren wet 
zijn welgevallen heeft. 
En diens wet overpeinst 
bij dag en bij nacht. 
Want hij is als een boom 
geplant aan waterstromen. 
Die zijn vrucht geeft op tijd, 
welks loof niet verwelkt, alles gelukt. 

 
Gebed om de Heilige Geest bij de 
opening van Het Woord 
 

Schriftlezing 
Johannes 18: vers 17-18  en 25-27: 
17: Het meisje sprak Petrus aan: ‘Ben jij 
soms ook een leerling van die man?’ 
‘Nee, ik niet,’ zei hij. 18 De slaven en 
knechten hadden een vuur gemaakt, 
omdat het koud was. Daar stonden ze 
zich bij te warmen. Petrus ging bij hen 
staan om zich ook te warmen….. 
 
25 Simon Petrus stond zich nog steeds te 
warmen. Opnieuw zei iemand tegen 
hem: "Jij hoort toch ook bij zijn 
leerlingen?" Maar hij zei: "Nee, hoor! Ik 
niet!" 26 Eén van de slaven van de 
hogepriester was een familielid van de 
man van wie Petrus het oor had afgehakt. 
Hij zei: "Ik zag je daarnet in de tuin toch 
bij Hem?" 27 Petrus zei weer dat het niet 
waar was. Op datzelfde moment kraaide 
er een haan. 

 
Jeremia 29: vers 1 en 4-14 
1Hier volgt de brief die de profeet 
Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd 
aan de overgebleven oudsten onder de 
ballingen, aan de priesters, de profeten 
en alle anderen die Nebukadnessar 
vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd.  
 

4‘Dit zegt de HEER van de hemelse 
machten, de God van Israël, tegen de 
ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar 
Babel heeft laten voeren: 5Bouw huizen 
en ga daarin wonen, leg tuinen aan en 
eet van de opbrengst, 6ga huwelijken aan 
en verwek zonen en dochters, zoek 
vrouwen voor je zonen en huw je 
dochters uit, zodat zij zonen en dochters 
baren. Jullie moeten in aantal toenemen, 



niet afnemen. 7Bid tot de HEER voor de 
stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en 
zet je in voor haar bloei, want de bloei van 
de stad is ook jullie bloei. 
8Dit zegt de HEER van de hemelse 
machten, de God van Israël: Laat je niet 
misleiden door je profeten en 
waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun 
dromen; ze dromen slechts wat jullie 
wensen. 9Wat ze jullie in mijn naam 
profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet 
gezonden – spreekt de HEER. 
10Dit zegt de HEER: Als er in Babel 
zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie 
omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand 
doen door jullie naar Jeruzalem te laten 
terugkeren. 11Mijn plan met jullie staat 
vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk 
voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een 
hoopvolle toekomst geven. 12Jullie zullen 
mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal 
naar jullie luisteren. 13Jullie zullen mij 
zoeken en ook vinden, als jullie mij 
tenminste met hart en ziel zoeken. 14Ik zal 
me door jullie laten vinden – spreekt de 
HEER – en ik zal in je lot een keer brengen. 
Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken 
en plaatsen waarheen ik je verbannen heb 
– spreekt de HEER – en je laten terugkeren 
naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten 
wegvoeren. 

 

Opwekking 705 - Toon mijn liefde 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de Meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
 

-Refrein- 
Toon mijn liefde, aan de ander 
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. 
 

In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 
 

-Refrein- 
 

Verkondiging 
 

Opwekking 704 - O kerk, sta op 
O kerk, sta op, met wapenrusting aan; 
stel je op als Christus' leger. 

Wie zwak is, kom en zeg nu: "Ik ga staan 
in de kracht die God wil geven." 
Omgord met waarheid, in Zijn kracht, 
weerstaan wij satans leugenmacht. 
Gods leger strijdt met liefde die bevrijdt 
wie gevangen zit in 't duister. 
 
De oorlog woedt niet tegen bloed en 
vlees, 
maar is tegen duist're machten. 
Hanteer het zwaard dat elke wond 
geneest 
en wees moedig en standvastig. 
Al dreigt gevaar aan elke kant, 
de uitkomst heeft Hij in zijn hand; 
want Christus krijgt de prijs waar Hij voor 
stierf: 
vele volken als zijn erfdeel. 
 
Kom, zie het kruis waar liefde recht 
ontmoet, 
waar Gods Zoon zich heeft gegeven. 
De vijand ligt vertrapt onder zijn voet, 
Jezus is als Heer verrezen! 
De grote steen is weggedaan, 
en Christus, Hij is opgestaan. 
Zijn zegetocht duurt voort tot aan die dag 
dat elk oog en hart Hem zien zal. 
 
Kom, Heil'ge Geest, geef kracht voor elke 
stap, 
laat ons elke horde nemen. 
Dan lopen wij de wedloop om de prijs 
te ontvangen in de hemel. 
De heiligen uit vroeger tijd 
getuigen van zijn majesteit. 
En wij zien uit, verlangend naar de dag 
dat wij delen in zijn luister. 
 
Al dreigt gevaar aan elke kant, 
de uitkomst heeft Hij in zijn hand; 
want Christus krijgt de prijs waar Hij voor 
stierf: 
vele volken als zijn erfdeel. 
 
Want Christus krijgt de prijs waar Hij voor 
stierf: vele volken als zijn erfdeel. 
 

Dankgebed 
 

Geloofsbelijdenis: 
Opwekking 580 - Ik ben zo dankbaar 
Jezus, hij kwam om ons leven te geven, 
Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. 
Hij gaf aan mij het eeuwige leven, 
Door te sterven aan het kruis. 
Ik zie nu Zijn tranen 
En zie nu Zijn wonden. 
Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij. 
Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van 
zonde. 
Prijs de Heer, nu ben ik vrij. 
 

-Refrein- 
Ik ben zo dankbaar Heer, 
Voor wat U heeft gedaan 

En heel mijn hart aanbidt 
Uw heilige naam 
En Heer ik houd van U, 
Want U hield eerst van mij. 
Uw liefde tilt mij op 
En maakt mij vrij. 
 
Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn 
zonde. 
Hij droeg die straf zelfs tot diep in de 
dood. 
Nu houdt de dood mij niet langer 
gebonden, ook al was mijn zonde groot. 
Want Hij is niet lang in het graf gebleven. 
De dood kon onmogelijk Gods liefde 
verslaan. 
Nu troont Hij als Koning en Heer van het 
leven. 
Heel de schepping roept Zijn naam. 
 
-Refrein 2x- 
 

Inzameling van de gaven 
1e collecte: Gospel Recordings Nederland 
2e collecte: Jeugdwerk 
Collecte uitgang: Aflossing en 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 767 - Familie 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
 

En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 
 

De volgende dienst wordt gehouden op 
D.V. Goede vrijdag 30 maart 2018 om 9.30 
uur - Viering Heilig Avondmaal. 
Voorganger is Ds. A.H. van Veluw. 
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 22 april 2018. 
Voorganger is Ds. R.J. Perk 
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