
Jongerendienst 26 juli 2020 
Oneliner: Jij bent geliefd! 
Voorganger: Ds. Bert van Veluw 
Ouderling van dienst: Gerhard van Vilsteren 
Kosters: Herwin & Gerjan - Band: Crossfade
 

Zingen voor de dienst: 
Opwekking 817 – Wij hebben u lief 
Heer Jezus, hier zijn wij 
in Uw aanwezigheid. 
U bent de waarheid die ieder hart bevrijdt. 
U bent de liefde die alle angst verdrijft. 
 
Heer Jezus, hier en nu 
vertrouwen wij op U. 
U bent de waarheid die ieder hart bevrijdt. 
U bent de liefde die alle angst verdrijft. 
 
Here Jezus, wij roepen U aan, 
onze Redder. 
Wij hebben U lief! 
Wij hebben U lief! 
 
Refrein 2x 
Here Jezus, wij roepen U aan, 
onze Redder. 
Wij hebben U lief! 
Wij hebben U lief! 
Hoogste Koning, ons lied is voor U. 
Heel ons hart zingt; 

wij hebben U lief! (5x) 
 
Welkom en mededelingen 
 
Stil gebed, bemoediging en 
vredegroet. 
 
Opwekking 518 – Heer U doorgrondt 
en kent mij 
Heer, U doorgrondt en kent mij 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zal gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
 

Refrein: 
Heer, U bent altijd bij mij 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen, 
elke dag. 
 

 
 

 
Heer U doorgrondt en kent mij 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot  
ik dank U voor dit wonder, Heer 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 
 

-Refrein- 

 
Gebed om de Heilige Geest bij de 
opening van Het Woord. 
 
Schriftlezing  
1 Johannes 4: 7-12 en 19-21 
7Geliefde broeders en zusters, laten wij 
elkaar liefhebben, want de liefde komt uit 
God voort. Ieder die liefheeft is uit God 
geboren en kent God. 8Wie niet liefheeft 
kent God niet, want God is liefde. 9En 
hierin is Gods liefde ons geopenbaard: 
God heeft zijn enige Zoon in de wereld 
gezonden, opdat we door hem zouden 
leven. 10Het wezenlijke van de liefde is 
niet dat wij God hebben liefgehad, maar 
dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon 
heeft gezonden om verzoening te brengen 
voor onze zonden. 

11Geliefde broeders en zusters, 
als God ons zo heeft liefgehad, moeten 
ook wij elkaar liefhebben. 12Niemand 
heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar 
liefhebben, blijft God in ons en is zijn 
liefde in ons ten volle werkelijkheid 
geworden. 
 
19Wij hebben lief omdat God ons het eerst 
heeft liefgehad. 20Als iemand zegt: ‘Ik heb 
God lief,’ maar hij haat zijn broeder of 
zuster, is hij een leugenaar. Want iemand 
kan onmogelijk God, die hij nooit gezien 
heeft, liefhebben als hij de ander, die hij 
wel ziet, niet liefheeft. 21We hebben dan 
ook dit gebod van hem gekregen: wie God 
liefheeft, moet ook de ander liefhebben. 

 
Opwekking 841 – U mijn Heer  
In U is alles vervuld. 
U kwam op aarde, 
U bracht genade. 
Bron van oneindig licht, 
beeld van Gods liefde 
toonde zijn aangezicht. 
 
Jezus, naam aller namen, 
Majesteit, verheven Mensenzoon. 

 
U bent Heer. 
 
Door U zijn wij bevrijd. 
Niet meer gevangen, 
U brak de banden. 
Nu is de weg bereid, 
wij mogen komen  
als dochters en zonen. 
 
Jezus, naam aller namen, 
Majesteit, verheven Mensenzoon. 
Lam van God, U gaf uw leven. 
Nu verhoogd, gekroond met alle eer. 
 
U bent Heer. (4x) 
 
Ons kennen is nu onvolkomen, 
ons beeld onvolledig. 
Laat ons uw waarheid zien.  
Straks zien wij ten volle 
de levende Koning. 
U heerst tot in eeuwigheid. (3x) 
 
Jezus, naam aller namen, 
Majesteit, verheven Mensenzoon. 
U mijn Heer! 
 
Jezus, mijn Redder, Verlosser 
Majesteit, U draagt de hoogste kroon. 
Lam van God en Leeuw van Juda 
hoogste Koning, U zit op de troon. 
 
U bent Heer. (3x) 
U mijn Heer. 
 

Verkondiging 
 
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) 

 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven via de Givt-
app of collectezak bij de uitgang. 
 
Slotlied 
Opwekking 813 – Uw liefde wint elke 
strijd 
Heer, U leidt mij door Uw hand, 
toont mij het beloofde land. 
Ook als pijn mijn hart verlamt: 
Uw liefde wint elke strijd. 
 
Is mijn angst als Jericho, 
zijn de muren metershoog, 
is mijn hart verdord en droog: 
Uw liefde wint elke strijd, 
mijn wapen, mijn veiligheid. 
 
Refrein: 
U die reuzen verslaat 
en bergen verplaatst, 
U die ketens verbreekt 
van wat is geweest, 
brak de leugens en angst; 
uw Woord duurt het langst, 
want niets is ooit onmogelijk voor U. 
 
Er is hoop, ook in de pijn, 
als er oorlog woedt in mij, 
als er nergens licht meer schijnt, 
Uw liefde wint elke strijd, 
mijn wapen, mijn veiligheid. 
 
-Refrein 2x- 
 
De grootste naam, de hoogste naam, 
de mooiste naam is Jezus, 
die redding geeft, die ketens breekt, 
voor eeuwig Koning, Jezus. 
 
-Refrein- 

 
Zegen  
 

De volgende dienst worden gehouden op 
D.V. 2 augustus 2020 om 9.30 uur. 
Voorganger is Ds. Bert van Veluw. 
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 23 augustus 2020 om 
19.00 uur. 
Voorganger is Ds. Guus Labooy 
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