
Jongerendienst 23 augustus 2020 
Oneliner: Overal waar ‘te’ voor staat… 
Voorganger: Ds. Guus Labooy 
Ouderling van dienst: Gerhard van Vilsteren 
Kosters: Gerjan & Rudi - Band: Berjan Welink & band
 
Zingen voor de dienst: 
Schrijvers voor gerechtigheid – Met open 
armen 
Kom, als je honger hebt of dorst. 
Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn. 
Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Kom, als je moe bent van je vlucht. 
Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom, met je wanhoop en verdriet. 
Hier mag je weer een toekomst zien. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Refrein: 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom, welkom thuis. 
 
Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 
Kom maar, als niemand je verstaat. 
Hier is een plek voor jouw verhaal. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
-Refrein 2x- 
 
Welkom en mededelingen 
 
Stil gebed, bemoediging en vredegroet. 
 
Opwekking 697 – Al wat ik ben 
Al wat ik ben, 
Leg ik in uw hand, 
Ik geef mijzelf volledig. 
Mijn leven rust 
In de palm van uw hand, 
Ik ben van U voor eeuwig. 
 
Refrein: 
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
De reden dat ik zing, 
Bent U alleen. 
 
Zo wandel ik 
Heel dicht aan uw zij, 
Ook in mijn pijn 
Vertroost U mij. 
En ik vertrouw 
Op wat U belooft, 
Uw woord staat vast 
Voor eeuwig. 
 

 
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
De reden dat ik zing 
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
De reden dat ik zing 
Bent U alleen. 
 
Ik aanbid U, 
Ik aanbid u, Heer. (4x) 
 
Ik vertrouw U, 
Ik vertrouw op U. (2x) 
 
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
De reden dat ik zing... 
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
De reden dat ik zing... 
Bent U alleen. 
 
Gebed om de Heilige Geest bij de opening 
van Het Woord. 
 
Schriftlezing  

Jeremia 2: 10-13  
 
10Ga naar de Griekse eilanden, vraag 
na, 
trek naar Kedar, onderzoek: 
is zoiets ooit gebeurd, 
11heeft ooit een volk zijn goden 
ingeruild? 
En goden zijn het nog niet eens! 
Maar mijn volk heeft zijn eer verruild 
voor iets dat geen hulp bieden kan. 
12Hemel, wees ontzet! 
Huiver, sidder en beef! 
– spreekt de HEER. 
13Twee wandaden heeft mijn volk 
begaan: 
het heeft mij verlaten, de bron van 
levend water, 
en het heeft waterkelders 
uitgehouwen, 
kelders vol scheuren, waarin het water 
niet blijft staan. 
 
Hebreeën 12: 1-4 
 

 
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. 4U 
hebt in uw strijd tegen de zonde uw 
leven nog niet op het spel gezet.  
 
Matthijn Buwalda –  Je draagt het niet 
alleen  
Voor wie zoekt maar nergens vindt 
Voor wie vecht maar zo vaak niet wint 
Net als ik. 
Voor wie gaat maar niet bereikt 
Voor wie liefde geeft maar niet krijgt 
Weet dit 
Je draagt het niet alleen 
 
Voor wie gokt en steeds verliest 
Wie probeert maar vaak verkeerd kiest 
Net als ik. 
Voor wie lacht maar niet geniet 
Voor wie wel gelooft maar niet ziet 
Weet dit 
Je draagt het niet alleen 
Alleen 
Je draagt het niet alleen 
Alleen 
 
Raak de rug je muur 
Sluit de nacht je in 
Kun je nergens heen 
Dan er tegen in 
 
 
Je draagt het niet alleen 
Alleen 
Ooo... 
 
Zelfs als de hemel zwijgt 
Als je geloof bezwijkt 
Als je me niet begrijpt 



Ik zal er altijd zijn 
Zelfs als de hemel zwijgt 
Als je geloof bezwijkt 
Als je me niet begrijpt 
Ik zal er altijd zijn 
Je draagt het niet alleen 
Alleen 
Je draagt het niet alleen 
Alleen 
 
Raak de rug je muur 
Sluit de nacht je in 
Kun je nergens heen 
Dan er tegen in 
Je draagt het niet alleen 
Alleen 
Zelfs als de hemel sluit 
Als je geloof bezwijkt 
Als je me niet begrijpt 
Ik zal er altijd zijn 
 
Filmpje 
 
Verkondiging 
 
Opwekking 826 – De Heer is mijn 
bevrijder 
God keek genadig naar mij om. 
Hij greep mij vast voor ik verdronk 
En zette mij weer op vaste grond. 
De Heer is mijn bevrijder. 
 
Ik weet hoe lang de nacht ook duurt. 
God helpt mij over elke muur. 
Ik zie al licht aan de horizon. 
De Heer is mijn bevrijder. 
 
Refrein: 
Is er iemand als onze God, 
die ons liefheeft en ons verlost? 
Hij heeft betaald, voor ons allemaal! 
De Heer is mijn bevrijder. 
 
Op Hem alleen rust mijn geloof. 
Hij brengt tot bloei wat Hij belooft. 
De winter wijkt en de lente komt. 
De Heer is mijn bevrijder. 
 
Ook als het wachten moeilijk is, 
Ook als ik treur om wie ik mis: 
Zijn liefde draagt mij door alles heen. 
De Heer is mijn bevrijder. 
 
-Refrein- 
 
Hij draagt mij tot mijn de laatste dag, 
Laat mij niet achter in het graf: 
Hij wekt mij op en roept mij naar huis. 
De Heer is mijn bevrijder. 
 
-Refrein- 
 
Alle eer aan God de Vader! 
Alle eer aan God de Zoon! 

Alle eer aan God de Trooster! 
De Heer is mijn bevrijder! 
 
Alle eer aan God de Vader! 
Alle eer aan God de Zoon! 
Alle eer aan God de Trooster! 
De Heer is mijn bevrijder! 
De Heer is mijn bevrijder! 
De Heer is mijn bevrijder! 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven via de Givt-app 
of collectezak bij de uitgang. 
 
Slotlied 
Opwekking 564 – De wedloop 
Ik loop de wedloop die voor mij ligt 
door een wolk van getuigen omgeven. 
Met mijn ogen alleen op Jezus gericht, 
in de wedloop van het leven. 
 

-Refrein- 
Hij is mijn hoop, mijn kracht, 
mijn zekerheid, 
Hij wijst mij de weg die ik moet gaan. 
Hij is mijn rots en geeft standvastigheid; 
Jezus is het doel van mijn bestaan. 
 

Hij geeft volharding om door te gaan    
in de strijd die het leven ons kan geven. 
Hij heeft zelf ook de pijn 
en moeite doorstaan 
in de wedloop van het leven. 
 

-Refrein- 
 

En ik weet dat Hij gestorven is  
aan het kruis om mijn zonde te vergeven. 
Dit geloof is mijn getuigenis 
in de wedloop van het leven. 
 

-Refrein- 
 
Zegen  
 

De volgende dienst worden gehouden op 
D.V. 30 augustus 2020 om 9.30 uur. 
Voorganger is Ds. Guus Labooy. 
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 20 september 2020 om 
19.00 uur. 
Voorganger is Laurens Oosterbroek 
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