
Jongerendienst 26 april 2020 
Oneliner: Freedom?! 
Voorganger: ds. Guus Labooy 
Ouderling van dienst: Jan van Marle
 

Voor de dienst: CD 
 
Welkom en mededelingen 
 
Stil gebed, bemoediging en 
vredegroet. 
 
Inleiding van de dienst 
 
Opwekking 701 – Hoor de roep van de 
koning 
(https://www.youtube.com/watch?v=
4foi3fO41Kk) 
 
Gebed om de Heilige Geest bij de 
opening van Het Woord. 
 
Schriftlezing 
Deuteronomium 8: 
1Leef alle geboden die ik u vandaag 
voorhoud strikt na. Dan zult u in leven 
blijven, in aantal toenemen en het 
land dat de HEER uw voorouders 
onder ede heeft beloofd, binnengaan 
en het in bezit nemen. 2Denk aan de 
tocht die de HEER, uw God, u door de 
woestijn heeft laten maken, veertig 
jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten 
voelen en u op de proef stellen, om te 
ontdekken wat er in 
uw hart leefde: gehoorzaamheid aan 
zijn geboden of niet. 3U hébt zijn 
macht leren kennen: hij liet u honger 
lijden en gaf u toen manna te eten, 
voedsel dat u nooit eerder had gezien 
en uw voorouders evenmin. Zo 
maakte hij u duidelijk dat een mens 
niet leeft van brood alleen, maar van 
alles wat de mond van 
de HEER voortbrengt. 4Veertig jaar 
lang raakten uw kleren niet versleten 
en zwollen uw voeten niet op. 5Laat 
ieder van u dan beseffen dat de HEER, 
uw God, u opvoedt zoals een vader 
zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn 
geboden na door de weg te volgen die 
hij u wijst en door ontzag voor hem te 
tonen. 
7Straks brengt de HEER, uw God, u 
naar een goed land, een land van 
beken, bronnen en waterstromen, die 
ontspringen in de valleien en op de 
bergen, 8een land van tarwe en gerst,  

 
van wijnstokken, vijgenbomen en 
granaatappelbomen, een land 
van olijven en honing, 9een land waar 
u niet slechts schamel brood zult eten, 
maar waar het u aan niets zal 
ontbreken, een land waar u ijzer vindt 
in het gesteente en waar u koper delft 
uit de bergen. 10Wanneer u daar in 
overvloed leeft, dank de HEER, uw 
God, dan voor het goede land dat hij u 
gegeven heeft. 11Zorg ervoor dat u 
hem niet vergeet, waardoor u zijn 
geboden, wetten en regels, die ik u 
vandaag voorhoud, zou 
veronachtzamen. 12Wanneer u volop 
te eten hebt en mooie huizen bouwt 
om in te wonen, 13wanneer u steeds 
meer runderen, schapen 
en geiten krijgt, steeds meer goud en 
zilver, wanneer uw hele bezit 
toeneemt, 14mag u daardoor niet 
hoogmoedig worden en de HEER, uw 
God, vergeten. Was hij het niet die u 
uit de slavernij 
in Egypte bevrijdde; 15die u veilig door 
die grote, verschrikkelijke woestijn 
leidde, dat dorre land waar geen 
water te vinden is en waar giftige 
slangen en schorpioenen huizen; die 
voor u water liet ontspringen uit de 
steenharde rots; 16die u in de woestijn 
manna te eten gaf, voedsel dat uw 
voorouders nog nooit hadden gezien – 
en dat alles om u zijn macht te laten 
voelen en u op de proef te stellen, 
zodat hij u later zou 
kunnen zegenen? 17En dan zou u bij 
uzelf denken: Al die voorspoed 
hebben we op eigen kracht 
verworven!? 18Nee, u moet beseffen 
dat het de HEER, uw God, is die u in 
staat stelt om die welvaart te 
verwerven, omdat hij zich wil houden 
aan wat hij uw voorouders onder ede 
heeft beloofd, zoals hij dat tot nu toe 
heeft gedaan. 
 
Opwekking 518 – Heer u doorgrond en 
kent mij 
(https://www.youtube.com/watch?v=
SwlhnVOdclQ) 
 

 

 
Verkondiging Freedom?! 
 
Opwekking 720 – God maakt vrij 
(https://www.youtube.com/watch?v
=qKbxksLDjsw) 
 
Dankgebed 
 
Collecte via Givt: 
1e collecte voor: Light for the world 
2e collecte voor: Jeugdwerk 
3e collecte voor: Aflossing & 
onderhoud kerkelijke gebouwen 
 
Luisterlied: Newsboys – I am Free 
(https://www.youtube.com/watch?v
=GsbFFPWnBIs) 
 
Slotlied:  
Opwekking 832 – Jezus Overwinnaar 
(https://www.youtube.com/watch?v
=j8jI00UyoKU) 
 
Zegen  
 

De volgende dienst worden gehouden op 
D.V. 3 mei 2020 om 9.30 uur 
Voorganger is Ds. Bert van Veluw 
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 24 mei 2020 om 19.00 
uur. 
Voorganger is Ds. Gerrit de Haan 
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