
Jongerendienst 22 november 2020 
Oneliner: Read your Bible 
Voorganger: Ds. Bert van Veluw 
Ouderling van dienst: Geerlinge Hamburger 
Kosters: Herwin & Rene - Band: GO(U)D
 
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-  
 

Welkom en mededelingen 
 

Stil gebed, bemoediging en vredegroet. 
 

Opwekking 599 – Nog voor dat je bestond 
Nog voor dat je bestond, 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment, 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 

 
En wat je nu ook doet, 
Zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij Zijn eigen Zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 

Refrein: 
Kom tot de Vader, 
kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
 

En wat je nu ook doet, 
Zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 

-Refrein- (2x) 
 

De liefde die hij geeft, 
De woorden die hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. (2x) 
 

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

Schriftlezingen 
Jesaja 40:6-8 
[6] Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ 
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik 
roepen? 
De mens is als gras, hij bloeit als een 
veldbloem. 
[7] Het gras verdort en de bloem verwelkt 
wanneer de adem van de HEER erover 
blaast. 
Ja, als gras is dit volk.’ 
[8] Het gras verdort en de bloem verwelkt, 
maar het Woord van onze God houdt 
altijd stand. 
 

Ezechiël 3:1-3 
[1] De stem zei tegen mij: ‘Mensenkind, 
eet op wat je wordt voorgehouden; eet 
deze rol op en ga naar de Israëlieten om te 
profeteren.’  [2] Ik opende mijn mond en 
kreeg de boekrol te eten,  [3] en de stem 
zei: ‘Mensenkind, vul je maag en je buik 
met deze rol, die ik je geef.’ Ik at de rol op; 
hij was zo zoet als honing. 
 
 

 
Psalm 119:103-105  
[103] Hoe zoet zijn uw woorden voor 
mijn gehemelte, 
zoeter dan honing voor mijn mond. 
[104] Uw regels geven mij inzicht, 
daarom haat ik elk bedrieglijk pad. 
[105] Uw Woord is een lamp voor mijn 
voet, 
een licht op mijn pad. 
 

Johannes 15:5-7 
[5] Ik ben de wijnstok en jullie zijn de 
ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in 
hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar 
zonder Mij kun je niets doen.  [6] Wie 
niet in Mij blijft wordt weggegooid als 
een wijnrank en verdort; hij wordt met 
andere ranken verzameld, in het vuur 
gegooid en verbrand.  [7] Als jullie in Mij 
blijven en mijn woorden in jullie, kun je 
vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 
 

2 Timoteüs 3:14-17 
[14] Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd 
hebt en met overtuiging hebt 
aangenomen. Je weet wie je leraren 
waren  [15] en bent van kindsbeen af 
vertrouwd met de heilige geschriften die 
je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt 
gered door het geloof in Christus Jezus.  
[16] Elke schrifttekst is door God 
geïnspireerd en kan gebruikt worden om 
onderricht te geven, om dwalingen en 
fouten te weerleggen, en om op te 
voeden tot een deugdzaam leven,  [17] 
zodat een dienaar van God voor zijn taak 
berekend is en voor elk goed doel 
volledig is toegerust. 
 

Hebreeën 4:12 
[12] Want levend en krachtig is het 
woord van God, en scherper dan een 
tweesnijdend zwaard: het dringt diep 
door tot waar ziel en geest, been en merg 
elkaar raken, en het is in staat de 
opvattingen en gedachten van het hart te 
ontleden. 
 

Mozaiek Worship -  Onze schuilplaats is 
God 
Er is hoop die groter dan de dood is 
Er is leven sterker dan het sterven 
Er is licht dat niemand ooit kan doven 
Er is liefde die nooit teleur zal stellen 
 

Er is vrede ver voorbij de onrust 
Er is blijdschap dieper de tranen 
Er is sterkte zelfs in onze zwakte 
Er is trouw die ons nooit zal verlaten 
 



Pre-Chorus 
Onze hulp en onze verwachting 
is in U voor eeuwig 
 

Refrein 
Dus richten wij onze harten naar boven 
Vertrouwen wij op de God die wij loven 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is 
God 
 

Er is troost die sterker dan de pijn is 
Er is vreugde groter dan ons lijden 
Er is antwoord midden in de twijfel 
Overwinning dwars door al ons strijden 
 

Pre-Chorus 
Onze hulp en onze verwachting 
is in U voor eeuwig 
 

Refrein 
Dus richten wij onze harten naar boven 
Vertrouwen wij op de God die wij loven 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is 
God 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen 
En alle tranen voor altijd zal drogen 
is het Uw Geest die ons helpt te geloven: 
Een machtige rots, onze schuilplaats is 
God 
 

Pre-Chorus 
Onze hulp en onze verwachting is in U 
Onze hulp en onze verwachting is in U 
Onze hulp en onze verwachting is in U 
voor eeuwig 
 

Refrein 
Dus richten wij onze harten naar boven 
Vertrouwen wij op de God die wij loven 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is 
God 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen 
En alle tranen voor altijd zal drogen 
Is het Uw Geest die ons helpt te geloven: 
Een machtige rots, onze schuilplaats is 
God 
 

Filmpje 
 

Verkondiging 
 

Rent Collective – My Lighthouse 
In my wrestling and in my doubts 
In my failures You won't walk out 
Your great love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea 
You are the peace in my troubled sea 
 

In the silence, You won't let go 
In the questions, Your truth will hold 
Your great love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea 
You are the peace in my troubled sea 
 

-Refrein- 
My lighthouse, my lighthouse 
Shining in the darkness. I will follow You 
My lighthouse, my lighthouse 

I will trust the promise 
You will carry me safe to shore (oh-oh-oh-
oh-oh) 
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore 
 

I won't fear what tomorrow brings 
With each morning I'll rise and sing 
My God's love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea 
You are the peace in my troubled sea 
 

-Refrein- 
 

Fire before us, You're the brightest 
You will lead us through the storms (4x) 
 

-Refrein- 
 

Dankgebed 
 

Inzameling van de gaven via de Givt-
app of collectezak bij de uitgang. 
 

Opwekking 789 – Lopen op het water  
U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 
 

-Refrein- 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 
De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want Uw trouw houdt 
stand. 
 

-Refrein- 
 

Bridge: 
Geest van God, leer mij te gaan over de 
golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen 
dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid. 
 

-Refrein- 
 

Zegen 
 

De volgende dienst worden gehouden op 
D.V. 29 november 2020 om 10.00 uur. 
Voorganger is Ds. Bert van Veluw 
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 27 december 2020 om 
19.00 uur. 
Voorganger is Ds. Arjan Oosterwijk 
 

www.hoeksteenkerk.nl  
Email: jdc@hoeksteenkerk.nl 
Facebook: Jongerendiensten.Hoeksteen 

Twitter: @jdchoeksteen 

Instagram: jdchoeksteen 
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