
Jongerendienst 24 februari 2019 
Oneliner: No longer slaves 
Voorganger: Ds. G.H. Labooy 
Ouderling van dienst: Inge de Roon 
Kosters: Gerjan en Rudi - Band: Go(u)d
 
Zingen voor de dienst: 
Opwekking 815 – Vul dit huis nu 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. 
 

Opwekking 809 - Dit is Jezus  
Vanaf het begin 
Was het Woord bij God 
En het leven is 
Door het Woord ontstaan 
En het Woord was God 
En Hij was het Licht 
En de duisternis 
Kon het niet verslaan 
 

-Refrein- 
Dit is Jezus, dit is Jezus 
Jezus is het Woord 
Dit is Jezus, dit is Jezus 
Jezus is het Woord 
De Zoon van God 
 

En Hij werd een mens 
Heeft bij ons gewoond 
Maar zijn eigen werk 
Heeft Hem niet erkend 
Maar wie Hem gelooft 
En Zijn Woord aanvaardt 
Wordt een kind van God 
Door Hem zelf gekend 
 

-Refrein- 
 

Jezus is het licht dat gekomen is 
Door het licht verdwijnt de duisternis 
Jezus is de hoop voor iedereen 
Jezus laat ons zien wie de Vader is 
Want de Zoon is Zijn getuigenis 
Jezus is de hoop voor iedereen 
 

-Refrein 2x- 
 

Welkom en mededelingen 
 

Opwekking 775 - Bij het kruis   
Er is een plek waar liefde heerst 
en nooit vergaat; 
waar mijn God vergeving geeft 
en ons aanvaardt. 
Genade als een waterval 
stroomt van Gods troon 
en wast ons schoon. 
 

-Refrein- 

 
Bij het kruis, bij het kruis 
geef ik alles aan U, 
vol ontzag voor U, 
vol ontzag voor U. 
Hier kleurt liefde rood, 
wast mij wit als sneeuw 
en ik leef door U! 
En ik leef door U! (Jezus.) 
 

Er is een plek waar zonde sterft 
en schande wijkt; 
waar mijn hart vergeving vindt 
en vrede. 
Genade als een waterval 
stroomt van Gods troon 
en wast ons schoon. 
 

-Refrein- 
 

Heilig is de grond 
waar ik hoop hervond. 
Hier kniel ik neer. 
Hier kniel ik neer. 
Armen uitgestrekt, 
hier waar U mij redt; 
Hier kniel ik neer. 
Hier kniel ik. 
 

-Refrein 2x- 
 

Stil gebed, bemoediging en vredegroet. 
 

Opwekking 751 - Ik zie het kruis  
Ik zie het kruis van mijn Verlosser. 
Ik zie het kruis waaraan Hij stierf. 
Daar aan het kruis droeg Hij mijn zonden. 
Stierf Hij mijn dood, kocht Hij mijn ziel. 
 

Ik zie het kruis van mijn Bevrijder. 
Ik zie het kruis van Golgotha. 
Die diepe pijn, de weg van lijden. 
Die weg is Hij voor mij gegaan. 
 

-Refrein- 
Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
Halleluja, ik geef mijn leven. 
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 
 

Ik zie de dag van overwinning. 
Ik zie de kracht van Adonai. 
De dood is toen voorgoed verslagen. 
Toen Jezus sprak: het is volbracht! 
 

-Refrein- 
 

Ik zie het graf van de Messias. 
Daar in dat graf is Hij gegaan. 
Maar zie: dat graf is nu verlaten. 
De Mensenzoon is opgestaan! 
 

-Refrein- 
 

Gebed 

 
Schriftlezing 
1 Samuel 17: 8-11 
8In het dal bleef Goliath de Filistijn staan 
en riep de Israëlieten toe: ‘Waarom 
zouden jullie optrekken en slag leveren? 
Ik ben een vrije Filistijn, en jullie zijn 
maar slaven van Saul! Kies iemand uit 
jullie midden en laat hem hier beneden 
komen. 9Als hij me aan kan en me 
verslaat, zullen wij aan jullie 
onderworpen zijn, maar als ik hem 
aankan en hem versla, zullen jullie aan 
ons onderworpen zijn en ons 
als slaven dienen. 10Hierbij daag ik 
het leger van Israël uit om me iemand te 
sturen met wie ik een tweegevecht kan 
houden.’ 11Bij het horen van deze 
woorden stonden Saul en 
het leger van Israël verlamd van schrik. 
 

Johannes 15: 13-15 
13Er is geen grotere liefde dan je leven te 
geven voor je vrienden. 14Jullie zijn mijn 
vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15Ik 
noem jullie geen slaven meer, want 
een slaaf weet niet wat zijn meester 
doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik 
alles wat ik van de Vader heb gehoord, 
aan jullie bekendgemaakt heb.  
 

Opwekking 794 - No longer slaves  
You unravel me with a melody. 
You surround me with a song 
of deliverance from my enemies, 
‘till all my fears are gone. 
 

-Refrein- 
I’m no longer a slave to fear. 
I am a child of God. 
I’m no longer a slave to fear. 
I am a child of God. 
 

From my mother’s womb, 
You have chosen me. 
Love has called my name. 
I’ve been born again, into Your family. 
Your blood flows through my veins. 
 

-Refrein 2x- 
 

You split the sea so I could walk right 
through it. 
My fears were drowned in perfect love. 
You rescued me so I could stand and sing: 
I am a child of God. 
 

-Refrein- (2x) 
 

Verkondiging 
 

Dankgebed 
 



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.  
 

-Refrein-  
 
Geloofsbelijdenis:  
Opwekking 554 - Mijn verlosser leeft  
Ik weet hij heeft mij gered, 
mij in de vrijheid gezet. 
Ik geloof 
Ik geloof. 
 

Hij droeg mijn pijn en mij schuld, 
heeft mij met liefde gevuld. 
Ik geloof  
Ik geloof. 
 

`K hef een banier op, 
Mijn Heer stond op uit het graf! 
 

Refrein: 
Mijn verlosser leeft (7x) 
 

U draagt mijn pijn en mijn lasten 
en richt mij op. 
Om dansend op de berg te zien  
dat U weer komen zal. 
 

-Refrein- 
 

Collecte (Band speelt: Mighty to save) 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Jeugdwerk 
Collecte uitgang: Aflossing & onderhoud 
kerkelijke gebouwen 
 

Slotlied: 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 
 

My lighthouse - Rend collective  
In my wrestling and in my doubts 
In my failures You won't walk out 
Your great love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea 
You are the peace in my troubled sea 
 

In the silence, You won't let go 
In the questions, Your truth will hold 
Your great love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea 
You are the peace in my troubled sea 
 

-Refrein- 
My lighthouse, my lighthouse 
Shining in the darkness. I will follow You 
My lighthouse, my lighthouse 
I will trust the promise 
You will carry me safe to shore (oh-oh-oh-
oh-oh) 
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore 
 

I won't fear what tomorrow brings 
With each morning I'll rise and sing 
My God's love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea 
You are the peace in my troubled sea 
 

-Refrein- 
 

Fire before us, You're the brightest 
You will lead us through the storms (4x) 
 

-Refrein- 
 

De volgende dienst wordt gehouden op 
D.V. 3 maart 2019. 
Voorganger is Ds. H.J. van Maanen 
De volgende Jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 24 maart 2019 
Voorganger is Gerrit de Haan 
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