
Jongerendienst 20 september 2020 
Oneliner: Flowerpower 
Voorganger: Laurens Oosterbroek 
Ouderling van dienst: Bert Brink 
Kosters: Gerjan & Rene - Band: Gware
 
Zingen voor de dienst: 
Opwekking 807 - God van Licht 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont. 
 
Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
-Refrein- 
 
Bridge 4x: 
U schijnt feller 
dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm. 
 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 
 
-Refrein- 
 
Waar U woont. 
 
Welkom en mededelingen 
 
Stil gebed, bemoediging en vredegroet 
 
 
 
 

 
Opwekking 802 - Hier Is Mijn Hart, Heer 
-Refrein 2x- 
Hier is mijn hart, Heer. 
Hier is mijn hart, Heer. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
 

Ik ben van U.  
Ik ben aanvaard. 
Ik ben geliefd en puur gemaakt. 
Ik leef opnieuw.  
Ik adem in. 
Ik vind herstel, een nieuw begin. 
 

-Refrein- 
 

Ik ben van U.  
Ik ben aanvaard. 
Ik ben geliefd en puur gemaakt. 
Ik leef opnieuw.  
Ik adem in. 
Ik vind herstel, een nieuw begin. 
 

U bent sterk. U behoudt. 
U vergeeft. U bent trouw. 
U bent licht. Schijn in mij. 
U die leeft, leef in mij. 
Hier is mijn leven. 
Hier is mijn leven. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. (2x) 
 

U bent meer dan genoeg. 
U bent hier. U bent goed. 
U bent hoop. U die redt, 
U bent al wat ik heb. 
 

-Refrein- 
 

Hier is mijn leven. 
Hier is mijn leven. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
 
Gebed om de Heilige Geest bij de opening 
van Het Woord. 
 
Schriftlezing 
Jesaja 58 1-14 
1 Roep luidkeels, zonder je in te houden, 
verhef je stem als een ramshoorn. Maak 
aan mijn volk zijn misdaden bekend, aan 
het volk van Jakob zijn zonden. 2 Zeker, ze 
zoeken mij dag aan dag, vol verlangen om 
te ontdekken wat ik wil, zoals een vreemd 
volk dat rechtvaardig leeft en het recht 
van zijn goden niet verzaakt. En ze vragen  

 
naar mijn rechtvaardige voorschriften en 
verlangen naar Gods nabijheid. 3‘Waarom 
ziet u niet dat wij vasten, en merkt u niet 
op dat wij ons onthouden?’ Omdat jullie 
op je vastendagen nog handeldrijven en 
jullie arbeiders afbeulen, 4omdat jullie 
onder het vasten strijden en ruziën en vol 
vuur met elkaar op de vuist gaan. Als je 
op die manier vast, wordt je stem niet 
gehoord in de hemel. 5Zou dat het vasten 
zijn dat ik verkies? Is dat een dag van 
onthouding: dat iemand het hoofd buigt 
als een riet en zich met een rouwkleed 
neerlegt in het stof? Noemen jullie dat 
soms vasten, is dat een dag die de HEER 
behaagt? 6Is dit niet het vasten dat ik 
verkies: misdadige ketenen losmaken, de 
banden van het juk ontbinden, de 
verdrukten bevrijden, en ieder juk 
breken? 7Is het niet: je brood delen met 
de hongerige, onderdak bieden aan 
armen zonder huis, iemand kleden die 
naakt rondloopt, je bekommeren om je 
medemensen? 8Dan breekt je licht door 
als de dageraad, je zult voorspoedig 
herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je 
uit, de majesteit van de HEER vormt je 
achterhoede. 9Dan geeft de HEER 
antwoord als je roept; als je om hulp 
schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’ 
Wanneer je het juk van de onderdrukking 
uitbant, de beschuldigende vinger en de 
kwaadsprekerij, 10wanneer je de 
hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt 
en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je 
licht in het donker schijnen, je duisternis 
wordt als het licht van het middaguur. 
11De HEER zal je voortdurend leiden, hij 
zal je verkwikken in dorre streken, hij 
maakt je botten sterk en krachtig. Je zult 
zijn als een goed bevloeide tuin, als een 
bron waarvan het water nooit opdroogt. 
12Je eigen mensen zullen weer opbouwen 
wat al eeuwenlang verwoest ligt; 
fundamenten, door vroegere generaties 
gelegd, zullen weer worden hersteld. Dan 
zal men je noemen ‘Hersteller van 
muren’, ‘Herbouwer van straten’.13 

Wanneer je je voeten rust gunt op sabbat 
en geen handel drijft op mijn heilige dag, 
wanneer je de sabbat als een dag van 
vreugde ziet, de dag van de HEER als een 
heilige dag, wanneer je hem in ere houdt 
door niet je gang te gaan, geen handel te 
drijven of zaken te bespreken,14 dan vind 
je vreugde in de HEER. Ik zal je laten 
rijden over de hoogten van de aarde en je 



laten genieten van het land dat ik je 
voorvader Jakob in bezit heb gegeven. De 
HEER heeft gesproken! 
 
Romeinen 1:16-17 
16Voor dit evangelie schaam ik mij niet, 
want het is Gods reddende kracht voor 
allen die geloven, voor Joden in de eerste 
plaats, maar ook voor andere volken. 17In 
het evangelie openbaart zich dat God 
enkel en alleen wie gelooft als 
rechtvaardige aanneemt, zoals ook 
geschreven staat: 'De rechtvaardige zal 
leven door geloof.' 
 
Jacobus 2:14-17 
14Broeders en zusters, wat heeft het voor 
zin als iemand zegt te geloven, maar hij 
handelt er niet naar? Zou dat geloof hem 
soms kunnen redden? 15Als een broeder of 
zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag 
eten tekortkomt, 16en een van u zegt dan: 
'Het ga je goed! Kleed je warm en eet 
smakelijk!' zonder de ander te voorzien 
van de eerste levensbehoeften-wat heeft 
dat voor zin? 17Zo is het ook met geloof: 
als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is 
het dood. 
 
For King & Country – The proof of Your 
love  
If I sing but don't have love 
I waste my breath with every song 
I bring an empty voice, a hollow noise 
If I speak with a silver tongue 
Convince a crowd but don't have love 
I leave a bitter taste with every word I say 
 
Refrein: 
 
So let my life be the proof, 
The proof of your love 
Let my love look like You and what You're 
made of 
How You lived, how You died 
Love is sacrifice 
So let my life be the proof, 
The proof of Your love 
 
If I give 
To a needy soul but don't have love then 
who is poor? 
It seems all the poverty is found in me 
 
-Refrein- 
 
When it's all said and done 
When we sing our final song 
Only love remains 
Only love remains 
 
-Refrein- 
 
Interactieve verkondiging 
 

Luisterlied: Schrijvers van Gerechtigheid – 
Maak ons hart onrustig  
Maak ons hart onrustig, God, 
dat het ontevreden klopt 
als we mooie leugens horen 
en gemakkelijke woorden! 
Maak ons hart onrustig, God. 
 
Stort in ons uw tranen uit. 
Mensen worden uitgebuit, 
weggeschopt en opgesloten. 
Zegen hen als wij hen troosten. 
Stort in ons uw tranen uit. 
 
Steek in ons uw woede aan 
om het onrecht te weerstaan! 
Geef ons moed om op te treden. 
Laat ons vechten voor de vrede. 
Steek in ons uw woede aan. 
 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 
Laat ons doorgaan tot het eind. 
Gaat het onze kracht te boven, 
laat ons dan in u geloven. 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 
 
Want het is Uw koninkrijk 
tot in eeuwigheid. 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven via de Givt-app 
of collectezak bij de uitgang. 
1e collecte: Beiroet 
2e collecte: Jeugdwerk 
3e collecte: Aflossing & onderhoud 
kerkelijke gebouwen 
 
Slotlied  
Opwekking 705 – Toon mijn liefde 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de Meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
 
-Refrein- 
Toon mijn liefde, aan de ander 
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. 
 
In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 

 
-Refrein- 
 
Zegen 
 

De volgende dienst worden gehouden op 
D.V. 27 september 2020 om 9.30 uur. 
Voorganger is Ds. Guus Labooy. 
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 25 oktober 2020 om 
19.00 uur. 
Voorganger is Ds. Pim Brouwer 
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