
Jongerendienst 16 september 2018 
Oneliner: We can be heroes 
Voorganger: Marcel Versteeg  
Ouderling van dienst: Bert Brink 
Kosters: Herwin en René - Band: Hoeksteenband
 
Zingen voor de dienst: 
Opwekking 123 - Groot is Uw trouw, O 
Heer 
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu.  
 

Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond.  
 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  
 

-Refrein- 
 

Kees Kraayenoord – Welk een vriend is 
onze Jezus? 
Welk een vriend is onze Jezus? 
Die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht dat ik door Hem 
altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls drukt ons zonder neer, 
Juist omdat wij 't al niet brengen  
in 't gebed tot onze Heer. 
 

Leidt de weg soms door verzoeking, 
dat ons hart in 't strijduur beeft. 
Gaan wij dan met al ons strijden 
tot Hem, die verlossing geeft. 
Kan een vriend ooit trouwer wezen 
dan Hij, die ons lijden draagt? 
Jezus biedt ons aan genezing; 
Hij alleen is 't, die ons schraagt 
 

Welk een Vriend is Jezus? 
Welk een Vriend is Jezus? 
Welk een Vriend is onze Heer? 
 

Zijn wij zwak, belast, beladen 
en terneer gedrukt door zorg 
Dierb're Heiland! onze Toevlucht! 
Gij zijt onze Hulp en Borg 
Als soms vrienden ons verlaten, 
gaan wij biddend tot den Heer; 

In zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer 
 
 
 

 
Welk een Vriend is Jezus 
Welk een Vriend is Jezus 
Welk een Vriend is onze Heer 
 

Welkom en mededelingen  
 

Intochtslied 
Opwekking 797 – Breng ons samen 
U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich 
thuis! 
 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de 
Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons 
geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en 
aanvaardt. 
 

-Refrein- 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 

U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het 
geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 

-Refrein- 
 

Bridge: 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 

Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde. 
 

-Refrein- 
 

Stil gebed, bemoediging en vredegroet  
 

Opwekking 570 – Dit is de tijd van Elia  
Dit is de tijd van Elia 
die ’t woord van de Heer tot ons spreekt. 
En dit is de tijd 
van zijn dienstknecht Mozes, 
 

 
die ’t juk van het onrecht verbreekt. 
En dit is de tijd van verzoeking, 
van duisternis, net als weleer. 
Maar in de woestijn 
klinkt een stem, die uitroept: 
‘Bereid nu de weg van de Heer!’ 
 

-Refrein- 
Voorwaar Hij komt, Koning van ’t heelal, 
stralend als de zon met bazuingeschal. 
Roep het uit, dit is het jubeljaar: 
uit Sion komt het heil; uw God is daar. 
 

En dit is de tijd van Ezechiël 
waar beenderen worden bekleed. 
En dit is de tijd 
van uw dienstknecht David; 
wij maken de tempel gereed. 
En dit is de tijd om te oogsten, 
de velden zijn wit als weleer. 
En wij zijn de arbeiders in uw wijngaard, 
die staan op het woord van de Heer. 
 

-Refrein- 
 

Er is geen God als Jahweh. 
 

-Refrein- 
 

Opwekking 815 – Vul dit huis met Uw 
glorie  
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
 

Want alles is door U 
en alles is tot U, 
openbaar aan ons Uw heerlijkheid. 
 

Heilig, heilig, heilig is de Heer. 
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem 
eer. 
 

Gebed om de Heilige Geest Bij de 
opening van Het Woord 
 

Schriftlezing  
Hebreeën 11: 1-3 
Het geloof brengt ons redding 
1 Als we geloven, worden we gered. Dan 
wordt onze hoop werkelijkheid. En door 
ons geloof weten we zeker dat Gods 
hemelse wereld bestaat. Ook al kunnen 
we die nog niet zien. 2 In de heilige 
boeken vertelt God over het grote geloof 
van onze voorouders. 3 De hemel en de 
aarde zijn ontstaan door de woorden van 
God. Alles wat we zien, is dus ontstaan 
uit iets dat we niet kunnen zien. Dat 
begrijpen we omdat we geloven. 

 
 



Hebreeën 12: 4-8 
4 Jullie moeten nog veel harder vechten 
tegen de zonde dan jullie nu doen. Je 
moet er zelfs je leven voor willen opgeven. 
5 Zijn jullie vergeten wat er in de heilige 
boeken staat? Dit gaat over jullie, de 
kinderen van God: «Als de  Heer streng 
voor je is, verzet je dan niet tegen hem. En 
als hij je straft voor je fouten, geef dan 
niet op. 6 Want de Heer straft de mensen 
van wie hij houdt. Net zoals een vader zijn 
kinderen straft omdat hij van hen houdt.» 
7  Alle kinderen worden wel eens door 
hun vader gestraft. Dat hoort erbij. En 
jullie worden door God gestraft. Dat 
betekent dat God jullie als zijn kinderen 
behandelt. 8 God straft alle gelovigen. Als 
God je straft, weet je dus dat je echt zijn 
kind bent. 
 

Verkondiging 
 

Schriftlezing tijdens verkondiging  
Hebreeën 11: 32-34 
32Ik zou nog meer voorbeelden kunnen 
geven. Maar ik heb niet genoeg tijd om 
alle verhalen te vertellen over Gideon, 
Barak, Simson, Jefta, David, Samuel en de 
profeten. 33-34Zij hadden allemaal een 
groot geloof, en daarom deden ze wat 
God wilde. God gaf zijn belofte ook aan 
hen. Door hun grote geloof konden ze 
landen veroveren. Ze werden gered uit het 
vuur, en uit een kuil vol leeuwen. Ze 
konden vluchten voor vijanden die hen 
met een zwaard wilden doden. Op 
momenten dat ze zwak waren, kregen ze 
kracht van God. Als er oorlog was, waren 
ze sterk en konden ze hun vijanden 
wegjagen. 
 

Hebreeën 12: 1-3 
We moeten volhouden 
1 Uit de heilige boeken kennen we dus 
veel mensen met een groot geloof. We 
moeten hun voorbeeld volgen en de 
zonde achter ons laten. Want die zonde 
zorgt er steeds weer voor dat we ons 
geloof willen opgeven. Maar we moeten 
juist aan ons geloof blijven vasthouden. 2 
Laten we daarbij steeds blijven denken 
aan Jezus. Hij zorgde ervoor dat we gingen 
geloven, en hij maakt ons geloof volmaakt. 
Hij is voor ons aan het kruis gestorven. Hij 
vond het niet erg dat hij op die manier 
vernederd werd. Want hij dacht aan de 
beloning die hij in de hemel zou krijgen. En 
nu zit hij naast God, aan de rechterkant 
van Gods troon. 3 Ja, blijf aan Jezus 
denken. Toen slechte mensen hem 
uitscholden, heeft hij volgehouden. Ook 
jullie moeten volhouden, en niet opgeven. 
 

Echte Helden – Elbert Smelt  
Dit is voor mensen, wiens leven zo anders 
liep, dan ze hadden gedacht. 
Dit is voor mensen die bij elkaar blijven die 
staan, voor elkaar in Gods kracht. 

Voor mensen die verder gaan.  
Dwars door een storm van het leven. 
 

-Refrein- 
Echte helden laten niet los, 
ze houden zich vast aan elkaar. 
Ze geven niet op. 
Maar ze staan, als bomen aan het water. 
Echte helden vertrouwen op God. 
Ze kijken vooruit naar een hoopvolle 
toekomst met Hem. 
 

Als de hoop die je hebt, die je draagt door 
het leven in een zucht weer verdwijnt. 
De toekomst onzeker je plannen in 
duigen, het liefst ga je terug in de tijd. 
Dan is dit speciaal voor jou. 
God legt Zijn hand op jouw leven. 
 

-Refrein- 
 

Want God heeft gedachten van vrede en 
geeft ze aan helden als jij hier beneden. 
Hij geeft je een hoop die doet leven. 
Een toekomst voor helden die staat zijn 
gebleven, 
een toekomst voor helden die staat in zijn 
leven. 
 

Als bomen aan het water. 
Echte helden vertrouwen op God. 
Ze kijken vooruit naar een hoopvolle 
toekomst met Hem. 
 

Dankgebed 
 

Geloofsbelijdenis: 
Opwekking 347 – Ik geloof in God de 
Vader 
Ik geloof in God de Vader 
Schepper, die de schepping draagt 
In Zijn Zoon, in Christus Jezus 
die, geboren uit een maagd 
aan het kruis de wereld redde 
onze zonden op zich nam 
Opgestaan en opgevaren 
troont Hij aan Gods rechterhand 
 

Jezus, Hij is Heer 
Hij is Heer 
Naam aller Namen, naam aller Namen 
 

Ik geloof in God de Trooster 
gaven van de Heil’ge Geest 
die Gods Woord aan ons bevestigd, 
gaat en predikt en geneest 
Als Hij komt met macht en luister 
zal de mensheid voor Hem staan 
dan zal elke knie zich buigen, 
elke tong belijdt Zijn Naam 
 

Jezus, U bent Heer 
U bent Heer 
Naam aller namen, naam aller namen. 
 

Inzameling van de gaven 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Jeugdwerk 
Collecte uitgang: Aflossing & onderhoud 
kerkelijke gebouwen 
 
 

Slotlied 
Opwekking 427 – Maak mij rein voor U  
Maak mij rein voor U 
als gelouterd goud en zuiver zilver, 
laat mij zijn voor u 
als gelouterd goud; puur goud. 
 

Dwars door het vuur 
maakt u mij rein en puur. 
Ik strek mij uit, Jezus, 
naar meer van uw Geest en uw 
heiligheid. 
Ja, ik besluit Jezus,  
een dienst knecht te zijn van U, mijn 
meester 
steeds tot u wil bereid. 
 
Maak mij rein voor U. 
Was mijn leven schoon, vergeef mijn 
zonden. 
Laat mij zijn voor U, 
zuiver als uw Zoon; heilig mij. 
 

Dwars door het vuur 
maakt u mij rein en puur. 
Ik strek mij uit, Jezus, 
naar meer van uw Geest en uw 
heiligheid. 
Ja, ik besluit Jezus,  
een dienst knecht te zijn van U, mijn 
meester 
steeds tot u wil bereid. 
 

Steeds tot Uw wil bereid. 
 

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. 23 september 2018 om 9.30 uur. 
Voorganger is Ds. E. van ’t Slot uit 
Westenholte. 
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 28 oktober 2018 om 
19.00 uur. 
Voorganger is Ds. P. Brouwer uit Utrecht 

 

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