
Jongerendienst 23 juni 2019 
Oneliner: Young believers 
Voorganger: Ds. Bert van Veluw 
Ouderling van dienst: Geerlinge Hamburger 
Kosters: Gerjan en Rudi - Band: In Spirit United
 
Zingen voor de dienst: 
Opwekking 771 – Een doel  
Wij zijn gekomen voor een ontmoeting 
met U 
en wij verlangen met heel ons hart naar 
meer van U. 
Wat geweldig dat U hier bent! 
Heer, ons loflied is uw troon. 
Heel ons wezen is alleen op U gericht. 
Voor de troon van uw genade 
mogen wij als kinderen zijn, 
daarom vieren wij het leven in uw licht! 
 

-Refrein- 
Heer, wij zingen en aanbidden 
om uw goedheid en uw trouw. 
Onze dank en onze liefde zijn voor U. 
En er is geen andere reden 
waarom wij hier samen zijn. 
Wij komen hier voor één doel: dat bent U 
 

Opwekking 812 – What a beautiful name 
You were the Word at the beginning, 
one with God the Lord most high. 
Your hidden glory in creation, 
now revealed in You, our Christ. 
 

Refrein: 
What a beautiful name it is, 
what a beautiful name it is, 
the name of Jesus Christ, my King. 
What a beautiful name it is, 
nothing compares to this. 
What a beautiful name it is, 
the name of Jesus. 
 

You didn’t want heaven without us. 
So Jesus You brought heaven down. 
My sin was great, Your love was greater. 
What could separate us now? 
 

Refrein 2: 
What a wonderful name it is, 
what a wonderful name it is, 
the name of Jesus Christ, my King. 
What a wonderful name it is, 
nothing compares to this. 
What a wonderful name it is, 
the name of Jesus. 
What a wonderful name it is, 
the name of Jesus. 
 

Death could not hold You, 
the veil tore before You, 
You silenced the boast of sin and grave. 
The heavens are roaring, 
the praise of Your glory, 
for You are raised to life again. 
 

 
 

 
You have no rival, You have no equal. 
Now and forever, God You reign. 
Yours is the Kingdom, Yours is the glory. 
Yours is the name above all names. 
 

Refrein 3: 
What a powerful name it is, 
what a powerful name it is, 
the name of Jesus Christ, my King. 
What a powerful name it is, 
nothing can stand against. 
What a powerful name it is, 
the name of Jesus. 
 

You have no rival, You have no equal. 
Now and forever, God You reign. 
Yours is the Kingdom, Yours is the glory. 
Yours is the name above all names. 
 

-Refrein 3- 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied  
Opwekking 488 – De kracht van Uw liefde 
Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan 
uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken, voor de kracht van 
Uw liefde. 
 

-Refrein- 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen! 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een 
arend. 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door 
Uw Geest, En de kracht van Uw liefde. 
 

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw 
schoonheid zien 
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer 
leer mij Uw wil,  
zodat ik U steeds dienen kan.  
En elke dag mag leven 
Door de kracht van Uw liefde 
 

-Refrein 2x- 
 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door 
Uw Geest, En de kracht van Uw liefde. 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door 
Uw Geest, En de kracht van Uw liefde. 
 

Stil gebed, bemoediging en vredegroet. 
 

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-  
 

Gebed om de Heilige Geest bij de 
opening van Het Woord. 
 

Schriftlezing  
Daniël 1:1-14 
1In het derde regeringsjaar van Jojakim, 
de koning van Juda, trok Nebukadnessar, 
de koning van Babylonië, op naar 
Jeruzalem en belegerde de stad. 2De Heer 
leverde Jojakim, de koning van Juda, aan 
hem uit en gaf hem een deel van de 
voorwerpen van Gods tempel in handen. 
Hij nam ze mee naar Sinear, naar de 
tempel van zijn eigen god, en liet ze daar 
in de schatkamer zetten. 
3De koning gaf het hoofd van zijn 
eunuchen, Aspenaz, opdracht een aantal 
Israëlieten van koninklijke en voorname 
afkomst naar zijn paleis te brengen.4Het 
moesten jongemannen zonder 



lichamelijke gebreken zijn, aantrekkelijk 
om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en 
met een scherp verstand, en bovendien 
geschikt om aan het hof te 
dienen. Aspenaz moest hen onderwijzen 
in de geschriften en de taal van de 
Chaldeeën. 5De koning wees hun een 
dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen 
en de wijn van zijn tafel. Na drie jaar 
onderricht zouden ze in dienst van de 
koning treden. 
6Onder hen waren enkele Judeeërs: 
Daniël, Chananja, Misaël en Azarja.7Maar 
de hoofdeunuch gaf hun andere namen; 
Daniël noemde hij Beltesassar, Chananja 
Sadrach, Misaël Mesach en Azarja 
Abednego. 8Daniël was vastbesloten zich 
aan de reinheidsvoorschriften te houden 
en hij vroeg de hoofdeunuch toestemming 
zich van de spijzen en de wijn van de tafel 
van de koning te onthouden. 9God zorgde 
ervoor dat de hoofdeunuch Daniël gunstig 
gezind was.10Toch zei de hoofdeunuch 
tegen hem: ‘Ik ben bang voor mijn heer, 
de koning; hij heeft bepaald wat jullie 
zullen eten en drinken, en als hij vindt dat 
jullie er slechter uitzien dan jullie 
leeftijdsgenoten zal hij mij daarvoor 
verantwoordelijk stellen.’ 11Daarop richtte 
Daniël zich tot de kamerheer die de 
hoofdeunuch aan hem en aan Chananja, 
Misaël en Azarja had 
toegewezen: 12‘Neem de proef op de som 
en laat uw dienaren tien dagen alleen 
groente eten en water drinken.13Vergelijk 
ons uiterlijk daarna met dat van de 
jongemannen die de koninklijke spijzen 
eten, en beslis dan over uw dienaren op 
grond van wat u ziet.’ 14De kamerheer ging 
op het voorstel in en gaf hun tien dagen. 
 

Israel Houghton –  I know who I am  
-Refrein 2x- 
I know who I am 
I know who I am 
I know who I am 
I am Yours, I am Yours  
 

And you are mine 
Jesus you are mine 
You are mine 
Jesus you are mine 
 

I was running and you found me 
I was blinded and you gave me sight 
You put a song of praise in me 
 

I was broken and you healed me 
I was dying and you gave me life 
Lord you are my identity 
And I know, I know 
 

-Refrein 2x- 
 

I was running and you found me 
I was blinded and you gave me sight 
You put a song of praise in me 
 

I was broken and you healed me 
I was dying and you gave me life 
Lord you are my identity 
And I know, I know, I know, I know 
 

I am forgiven 
I am your friend 
I am accepted, I know who I am 
(I know who I am) 
I am secured, I'm confident 
That I am loved, I know who I am 
(I know who I am) 
I am alive 
I've been set free 
I belong to you and you belong to me 
 

-Refrein 3x- 
 

And you are mine 
Jesus you are mine 
You are mine 
Jesus you are mine 
 

Schriftlezing Daniël 1:15-21 
15Aan het eind van de tien dagen zagen zij 
er gezonder en beter doorvoed uit dan 
alle jongemannen die de koninklijke 
spijzen voorgezet hadden gekregen. 16Dus 
diende de kamerheer hun geen koninklijke 
spijzen en wijn meer op, maar gaf hij hun 
alleen nog groente. 17En God schonk de 
vier jongemannen wijsheid, kennis en 
verstand van alle geschriften; bovendien 
was Daniël bij machte alle mogelijke 
visioenen en dromen uit te leggen. 
18Toen de door de koning vastgestelde tijd 
verstreken was, leidde de hoofdeunuch 
alle jongemannen voor 
Nebukadnessar. 19De koning sprak met 
hen, en niemand kon zich met Daniël, 
Chananja, Misaël en Azarja meten. Zij 
traden in dienst van de koning. 20En over 
welke kwestie van wijsheid of inzicht de 
koning hen ook raadpleegde, hij vond hen 
tien keer zo voortreffelijk als alle magiërs 
en bezweerders in heel zijn rijk. 
21Daniël bleef aan het hof tot het eerste 
jaar van het koningschap van Cyrus. 
 

Verkondiging 
 

Opwekking 796 – Leeuw en het lam 
De wereld zal het zien 
als Hij straks op de wolken komt, 
en elke ketting breekt 
en elk gebroken hart viert feest: 
wie kan onze God ooit stoppen? 
 

Refrein: 
Want God is de Leeuw, de koning van 
Juda, 
Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze 
veldslag, 
en elke knie zal voor Hem buigen. 
En Jezus het Lam, het offer dat kwam 
voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt 
ons vrij, 
en elke knie zal buigen voor de Leeuw en 

voor het Lam, 
elke knie zal voor Hem buigen. 
 

Open elke deur, 
maak ruimte voor de hoogste Heer. 
Hij is het, die ons redt; 
en laat wie nu nog vast zit vrij, 
want wie kan onze God ooit stoppen? 
 

-Refrein- 
 

Wie kan onze God ooit stoppen? ) 7x 
God komt als Hij wil. 
 

-Refrein- 
 

Dankgebed 
 

Geloofsbelijdenis:  
Opwekking 668 – Heer u bent Goed 
Heer, U bent goed 
Heer, U bent goed en Uw liefde en trouw 
zijn voor eeuwig 
Heer, U bent goed en Uw liefde en trouw 
zijn voor eeuwig 
Door heel de wereld en in elke taal, door 
alle eeuwen heen klinkt overal: 
 

-Refrein- 
Wij prijzen U, Halleluja, Halleluja. 
Wij prijzen U om wie U bent!  
Wij prijzen U, Halleluja, Halleluja. 
Wij prijzen U om wie U bent! 
 

U bent goed! 
 

Heer, U bent goed en Uw liefde en trouw 
zijn voor eeuwig 
Heer, U bent goed en Uw liefde en trouw  
zijn voor eeuwig 
 

Door heel de wereld en in elke taal, door 
alle eeuwen heen klinkt overal: 
 

-Refrein- 
 

U bent goed voor altijd, voor altijd bent U 
goed -4x- 
 

Heer, U bent goed en Uw liefde en trouw 
zijn voor eeuwig -4x- 
 

Door heel de wereld en in elke taal, door  
alle eeuwen heen klinkt overal: 
 

Wij prijzen U, Halleluja, Halleluja. 
Wij prijzen U om wie U bent! 
Wij prijzen U, Halleluja, Halleluja. 
Wij prijzen U om wie U bent! 
 

Om wie U bent, om wie U bent! 
 

U bent goed! 
 

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

Slotlied  
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- 
 

Zegen 
 

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. 
 

De volgende dienst wordt gehouden op 
D.V. 30 juni 2019 9:30 
Voorganger is Ds. Bert van Veluw. 
De volgende Jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 25 augustus 2019 
Voorganger is Ds. Guus Labooy 

 

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

Twitter: @jdchoeksteen 

Instagram: jdchoeksteen 
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