
Jongerendienst 22 april 2018 
Oneliner: Share  
Voorganger: Ds. R.J. Perk 
Ouderling van dienst: Geerlinge Hamburger 
Kosters: Richard en Rene - Band: Kefas 
 
Zingen voor de dienst: 
Michael W. Smith - Open the eyes of my 
heart Lord 
Open the eyes of my heart, Lord 
Open the eyes of my heart 
I want to see You 
I want to see You(2x) 
 
-Refrein- 
To see You high and lifted up 
Shinin' in the light of Your glory 
Pour out Your power and love 
As we sing holy, holy, holy 
 
Open the eyes of my heart, Lord 
Open the eyes of my heart 
I want to see You 
I want to see You(2x) 
 

-Refrein 3x- 
 
Holy, holy, holy 
We cry holy, holy, holy 
You are holy, holy, holy 
I want to see you (2x) 
 
Holy, holy, holy 
Holy, holy, holy 
Holy, holy, holy, 
I want to see you (5x) 
 
Opwekking 782 - Geloofd zij de Heer 
Ik heb U lief, Heer, mijn sterkte, 
Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn 
bevrijder. 
God, mijn steenrots, bij U kan ik schuilen. 
Mijn schild, mijn burcht, kracht die mij 
redt. 
Ik roep, ik roep, ik roep, 
ik roep met heel mijn hart. (2x) 
 

-Refrein- 
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer. 
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer. 
Want ik ben van mijn vijanden verlost. 
 

U bent het schild, dat mij redt. 
Uw rechterhand is mij tot steun. 
Uw Woord maakt mij sterk, U baant de 
weg 
voor mijn voet, ik wankel niet. 
Ik roep, ik roep, ik roep, 
ik roep met heel mijn hart. 
 

-Refrein- 
 

In mijn nood riep ik tot de Heer. 
Ik schreeuwde naar God om hulp. 
 

 
En Hij hoorde mijn stem, 
mijn roepen bereikte Hem. 
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer. 
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer. 
 

-Refrein- 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied 
Opwekking 573 - Heer 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) 
 

Stil gebed, bemoediging en vredegroet 
 

Opwekking 798 - Houd vol 
Wij zijn het volk van God, 
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. 
Een leven lang te gast, 
er ligt een hemels vaderland voor ons 
klaar. 
 

Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 

Het is een zegetocht 
van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 
Maar kijk, wij lopen nog, 
wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 
 

Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 

-Refrein- 
 

God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
 

En nu wij zijn omringd 
 

 
door zoveel helden die ons voor zijn 
gegaan, 
nu geven wij niet op. 
Het zijn de schouders waarop wij mogen 
staan. 
 

Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 

-Refrein- 
 

Gebed om de Heilige Geest bij de 
opening van Het Woord 

 

Schriftlezing 

Mattheüs 13-31 (NBV) 

Binnengaan in het koninkrijk van God 

13De mensen probeerden kinderen bij 

hem te brengen om ze door hem te laten 

aanraken, maar de leerlingen berispten 

hen. 14Toen Jezus dat zag, wond hij zich 

erover op en zei tegen hen: ‘Laat de 

kinderen bij me komen, houd ze niet 

tegen, want het koninkrijk van God 

behoort toe aan wie is zoals zij. 15Ik 

verzeker jullie: wie niet als een kind 

openstaat voor het koninkrijk van God, 

zal er zeker niet binnengaan.’ 16Hij nam 

de kinderen in zijn armen en zegende hen 

door hun de handen op te leggen. 

17Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er 

iemand naar hem toe die voor hem op 

zijn knieën viel en vroeg: ‘Goede 

meester, wat moet ik doen om deel te 

krijgen aan het eeuwige leven?’ 18Jezus 

antwoordde: ‘Waarom noemt u mij 

goed? Niemand is goed, behalve God. 

19U kent de geboden: pleeg geen moord, 

pleeg geen overspel, steel niet, leg geen 

vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon 

eerbied voor uw vader en uw moeder.’ 

20Toen zei de man: ‘Meester, sinds mijn 

jeugd heb ik me daaraan 

gehouden.’21Jezus keek hem liefdevol 

aan en zei tegen hem: ‘Eén ding 

ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles 

wat u hebt en geef het geld aan de 

armen, dan zult u een schat in de hemel 

bezitten; kom dan terug en volg mij.’ 

22Maar de man werd somber toen hij dit 

hoorde en ging terneergeslagen weg; hij 

had namelijk veel bezittingen. 

23Jezus keek de kring rond en zei tegen 

zijn leerlingen: ‘Wat is het moeilijk voor 



rijken om het koninkrijk van God binnen te 

gaan.’ 24De leerlingen schrokken van zijn 

woorden. Maar Jezus zei nog eens 

uitdrukkelijk: ‘Kinderen, wat is het moeilijk 

om het koninkrijk van God binnen te gaan: 

25het is gemakkelijker voor een kameel 

om door het oog van een naald te gaan 

dan voor een rijke om het koninkrijk van 

God binnen te gaan.’ 26Nu waren ze nog 

meer ontzet, en ze zeiden tegen elkaar: 

‘Wie kan er dan nog gered worden?’ 

27Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen 

is dat onmogelijk, maar niet bij God, want 

bij God is alles mogelijk.’ 28Petrus nam 

het woord en zei: ‘Maar wij hebben alles 

achtergelaten om u te volgen!’ 29Jezus 

zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers 

of zusters, moeder, vader of kinderen, 

huis of akkers heeft achtergelaten omwille 

van mij en het evangelie, 30zal het 

honderdvoudige ontvangen: in deze tijd 

broers en zusters, moeders en kinderen, 

huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan 

met vervolging, en in de tijd die komt het 

eeuwige leven. 31Vele eersten zullen de 

laatsten zijn en vele laatsten de eersten.’ 

 

1 Timoteüs 6: 17-19 (NBV) 

17Draag de rijken van deze wereld op niet 

hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in 

zoiets onzekers te stellen als rijkdom, 

maar op God, die ons rijkelijk van alles 

voorziet om ervan te genieten. 18En draag 

hun op om goed te doen, rijk te zijn aan 

goede daden, vrijgevig, en bereid om te 

delen. 19Zo leggen ze een stevig 

fundament voor de toekomst, en winnen 

ze het ware leven.  

 

Opwekking 569 - Regeer in mij  
Over al wat leeft, 
bent U de hoogste Heer. 
Als de zon opkomt, 
elke morgen weer. 
Daarom vraag ik U, 
Heer van zee en land: 
neem ook mijn leven in Uw hand. 
 

-Refrein- 
Regeer in mij 
met al uw kracht. 
In mijn mooiste droom, 
in mijn zwartste nacht. 
Er is een ding dat ik U vraag: 
O Heer, regeer in mij vandaag! 
 

Laat alles wat ik zeg, 
en alles wat ik denk. 
Als een spiegel zijn, 
van wie U in mij bent. 
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan: 
Heer, neem mijn leven in uw hand. 

 

-Refrein 3x- 
 

O Heer regeer in mij vandaag! 
O Heer regeer in mij vandaag! 
 

Verkondiging 
 

Opwekking 601 - Deel door ons Uw liefde 
uit 
Deel door ons uw liefde uit 
aan wie honger heeft en pijn. 
Laat ons waar verdeeldheid is 
uw vredestichters zijn. 
Ons verlangen is alleen, 
Heer, maak ons hart bereid, 
dat door heel ons leven heen 
uw liefde wordt verspreid. 
 
Deel door mij uw liefde uit, 
aan een medemens die lijdt. 
Leer mij meer vervuld te zijn 
met uw bewogenheid. 
Mijn verlangen is alleen, 
Heer, maak mijn hart bereid, 
dat door heel mijn leven heen 
uw liefde wordt verspreid. 
 

-Refrein- 
Openbaar uw koninkrijk 
aan wie zoekt, aan arm en rijk. 
Giet een stroom van liefde uit, 
dat in ons en door ons, o Jezus, 
Uw liefde wordt verspreid. 
Uw liefde wordt verspreid. 
 

Deel ons door uw liefde uit 
tot de einden van de aard'. 
Dat zich waar de dood nu heerst 
nieuw leven openbaart. 
Maak ons als uw werkers klaar 
en sterk ons in de strijd, 
tot wij mogen oogsten waar 
uw liefde wordt verspreid. 
 

-Refrein- 
 

Deel door ons uw liefde uit, 
maak ons hart bereid. 4x 
 

Deel door ons uw liefde uit, 
ja wij zijn bereid. 2x 
 

Deel door mij uw liefde uit  
ja ik ben bereid. 2x 
 
Uw liefde wordt verspreid. 3x 
 
Dankgebed 
 

Geloofsbelijdenis  
Opwekking 802 - Hier is mijn hart Heer 
-Refrein 2x- 
Hier is mijn hart, Heer. 
Hier is mijn hart, Heer. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
 

Ik ben van U.  

Ik ben aanvaard. 
Ik ben geliefd en puur gemaakt. 
Ik leef opnieuw.  
Ik adem in. 
Ik vind herstel, een nieuw begin. 
 

-Refrein- 
 

Ik ben van U.  
Ik ben aanvaard. 
Ik ben geliefd en puur gemaakt. 
Ik leef opnieuw.  
Ik adem in. 
Ik vind herstel, een nieuw begin. 
 

U bent sterk. U behoudt. 
U vergeeft. U bent trouw. 
U bent licht. Schijn in mij. 
U die leeft, leef in mij. 
Hier is mijn leven. 
Hier is mijn leven. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. (2x) 
 

U bent meer dan genoeg. 
U bent hier. U bent goed. 
U bent hoop. U die redt, 
U bent al wat ik heb. 
 

-Refrein- 
 

Hier is mijn leven. 
Hier is mijn leven. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
 

Inzameling van de gaven 
1e collecte: Stichting Red de 
weeskinderen van Mozambique 
2e collecte: Jeugdwerk 
Collecte bij de uitgang: Aflossing en 
onderhoud van kerkelijke gebouwen 
 

Slotlied  
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 
 



Zegen  
 

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. 
 

De volgende dienst wordt gehouden op 
D.V. 29 april om 9.30 uur  
Voorganger is Ds. H.J. van Maanen 
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 27 mei 2018. 
Voorganger is Ds. R. van Putten 
 

 

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

Twitter: @jdchoeksteen 

Instagram: jdchoeksteen 
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