
Jongerendienst 25 augustus 2019 
Oneliner: Cornerstone 
Voorganger: Ds. Guus Labooy 
Ouderling van dienst: Gerhard van Vilsteren 
Kosters: Herwin en René - Band: Jongeren Project Band
 
Zingen voor de dienst: 
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-  
 

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 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied 
Opwekking 713 – Als u het huis niet 
bouwt  
Alles wat ik ben behoort U toe 
en al wat ik op aarde heb, ontving ik 
dankzij U. 
Ik zet mijn trots en eergevoel opzij; 
het dienen van mijn Heer 
is nu het hoogste doel voor mij 
 

Refrein: 
Want als U het huis niet bouwt, 
is mijn moeite tevergeefs. 
Als U niet werkt door mij 
blijft er niets dat waarde heeft. 
Ik wil bouwen aan een huis 
dat de vuurproef kan doorstaan; 
iets dat blijvend is, 
waarvan U zegt: Goed gedaan. 
 

Zo gauw wens ik wat U een ander geeft 
en zie ik niet de gaven die U mij gegeven 
heeft. 
Heer, blaas het vuur aan dat U eens 
begon; 
ontsteek in mij een liefdesvuur 
dat iedereen zal zien. 
 

-Refrein- 
 

Voor de glorie van Uw Naam. 
Glorie van Uw Naam! -2x- 
 

-Refrein- 
 

Stil gebed, bemoediging en vredegroet. 
 

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. 

 

 
Inleiding bij de dienst en impressie van 
de reis: filmpje 
 

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

Schriftlezing  
Hebreeën 12:1-3 (NBV) 
 

1Nu wij door zo’n menigte 
geloofsgetuigen omringd zijn, moeten 
ook wij de last van de zonde, waarin we 
steeds weer verstrikt raken, van ons 
afwerpen en vastberaden de wedstrijd 
lopen die voor ons ligt. 2Laten we daarbij 
de blik gericht houden op Jezus, de 
grondlegger en voltooier van ons geloof: 
denkend aan de vreugde die voor hem in 
het verschiet lag, liet hij zich niet 
afschrikken door de schande van het 
kruis. Hij hield stand en nam plaats aan 
de rechterzijde van de troon van God. 
3Laat tot u doordringen hoe hij 
standhield toen de zondaars zich zo 
tegen hem verzetten, opdat u niet de 
moed verliest en het opgeeft. 
 

Verkondiging 
 

Opwekking 832 – Jezus overwinnaar  
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van Uw 
stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 

U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt 
neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
Refrein:  
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote 
Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 

De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel 
gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 

De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er 
regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 

-Refrein 2x- 
 



Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen.  
 

-Refrein 2x- 
 

Thanskletter Oekraïne van Alexander 
 

Dankgebed 
 

Geloofsbelijdenis: 
Opwekking 785 – Fundament  
Ik bouw op Jezus, anders niet;  
het is zijn bloed dat redding biedt.  
Wie op Hem hoopt, wordt niet 
beschaamd;  
ik steun alleen op Jezus’ Naam.  
 

-Refrein- 
Heer, U bent ons fundament. 
Zwak wordt sterk, door al uw werk. 
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer! 
 

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, 
toont Hij zijn liefde die mij draagt. 
Al woeden stormen om mij heen, 
mijn anker rust in Hem alleen. 
Mijn anker rust in Hem alleen! 
 

-Refrein- 
 

Wanneer Hij komt met luid geschal, 
weet ik dat Hij mij kennen zal. 
Bekleed met zijn gerechtigheid 
ben ik van Hem in eeuwigheid! 

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

Aanbieden van de steen 
 

Slotlied  
Opwekking 746 – De God van de vrede   
De God van de vrede, geeft jou Zijn zegen 
Op alle wegen die je zult gaan. 
 

Wanneer het meevalt, of soms ook tegen 
Bij zon en bij regen zal Hij naast je staan 
 

Hij is als een schaduw, die met je meegaat 
Jou nooit alleen laat, want Hij is trouw 
 

Ontvang nu de vrede en de genade, 
van God onze Vader, zo zegent Hij jou 
 

Zegen   
 

De volgende dienst wordt gehouden op 
D.V. 1 september 2019 9:30 uur. 
Voorganger is Ds. Bert van Veluw. 
De volgende Jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 15 september 2019 
Voorganger is Laurens Oosterbroek. 
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