
Jongerendienst 28 februari 2021 
Oneliner: De Antichrist 
Voorganger: Ds. Guus Labooy 
Ouderling van dienst: Gerhard van Vilsteren 
Kosters: Harry & Richard - Band: Youtube
 
Zingen voor de dienst:  
Opwekking 794 - No longer slaves  
https://www.youtube.com/watch?v=EG__
g55j9f0 
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) 
  
Welkom en mededelingen  
  
Stil gebed, bemoediging en vredegroet.  
 
Opwekking 815 – Vul dit huis met u glorie 
https://www.youtube.com/watch?v=DZn
DeoDS3TM 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
 
Want alles is door U 
en alles is tot U, 
openbaar aan ons Uw heerlijkheid. 
 
Heilig, heilig, heilig is de Heer. 
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer. 
 
Gebed om de Heilige Geest bij de opening 
van Het Woord.  
  
Schriftlezing 

1 Joh. 4: 1-16 

41Geliefde broeders en zusters, vertrouw 

niet elke geest. Onderzoek altijd of een 

geest van God komt, want er zijn veel  

 

valse profeten in de wereld 

verschenen. 2De Geest van God herkent u 

hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus 

Christus als mens gekomen is, komt van 

God. 3Iedere geest die dit niet belijdt, 

komt niet van God; dat is de geest van de 

antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij 

zal komen – nu al is hij in de wereld. 4U, 

kinderen, komt uit God voort en u hebt de 

valse profeten overwonnen, want hij die in 

u is, is machtiger dan hij die in de wereld 

heerst. 5Die valse profeten komen uit de 

wereld voort. Daarom spreken zij de taal 

van de wereld en luistert de wereld naar 

hen. 6Wij komen uit God voort. Wie God 

kent luistert naar ons. Wie niet uit God 

voortkomt luistert niet naar ons. Hieraan 

kunnen we de geest van de waarheid en 

de geest van de dwaling herkennen. 
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. 13Dat wij in hem blijven en hij 

in ons, weten we doordat hij ons heeft 

laten delen in zijn Geest. 14En we hebben 

zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat 

de Vader zijn Zoon gezonden heeft als 

redder van de wereld. 15Als iemand belijdt 

dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in 

hem en blijft hij in God. 16Wij hebben Gods 

liefde, die in ons is, leren kennen en 

vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in 

de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in 

hem. 

 

Opb. 13: 1-10 
131Toen zag ik uit de zee een beest 
opkomen. Het had tien horens en zeven 
koppen; het had een kroon op elke horen,  

 
en er stonden godslasterlijke namen op 
zijn koppen. 2Het beest dat ik zag leek op 
een panter, met poten als van een beer 
en een bek als de muil van een leeuw. De 
draak droeg zijn kracht en heerschappij 
en gezag aan het beest over. 3Een van de 
koppen van het beest zag eruit alsof hij 
geslacht was; het was een dodelijke 
verwonding, maar de wond genas. Vol 
bewondering ging de hele wereld achter 
het beest aan. 4Iedereen aanbad de 
draak, omdat hij het beest gezag had 
gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze, 
met de woorden: ‘Wie is gelijk aan het 
beest? Wie kan het tegen hem 
opnemen?’ 5Het beest kon zijn bek 
gebruiken voor grootspraak en 
godslasteringen, en dat tweeënveertig 
maanden lang. 6Het opende zijn bek en 
lasterde God, zijn naam en zijn woning en 
hen die in de hemel wonen. 7Het mocht 
de strijd met de heiligen aanbinden en 
hen overwinnen. Ook kreeg het macht 
over alle landen en volken, over mensen 
van elke stam en taal. 8Alle mensen die 
op aarde leven zullen het beest 
aanbidden, iedereen van wie de naam 
niet vanaf het begin van de wereld in het 
boek van het leven staat, het boek van 
het lam dat geslacht is. 

9Wie oren heeft, moet 
horen. 10Wie gevangenschap moet 
verduren, zal in gevangenschap gaan. En 
wie door het zwaard moet sterven, zal 
sterven door het zwaard. Hier komt het 
aan op de standvastigheid en trouw van 
de heiligen. 
 
Opwekking 277 – Machtig God, Sterke 
Rots 
https://www.youtube.com/watch?v=J_M
__zSstRU 
Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
Glorie voor uw naam. 
 
Lam van God, hoogste Heer, 
Heilig en rechtvaardig, 
Stralend Licht, Morgenster, 
Niemand is als U. 
 
Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
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Filmpje 
 
Verkondiging  
  
Chris Tomlin – Whom shall I fear 
https://www.youtube.com/watch?v=by6n
o4QTU_g 
You hear me when I call 
You are my morning song 
Though darkness fills the night 
It cannot hide the light 
 
Whom shall I fear? 
 
You crush the enemy 
Underneath my feet 
You are my sword and shield 
Though troubles linger still 
 
Whom shall I fear? 
 
Refrein: 
I know who goes before me 
I know who stands behind 
The God of angel armies 
Is always by my side  
The one who reigns forever 
He is a friend of mine 
The God of angel armies 
Is always by my side 
 
My strength is in your name 
For you alone can save 
You will deliver me 
Yours is the victory 
 
Whom shall I fear? 
Whom shall I fear? 
 
-Refrein- 
 
And nothing formed against me shall 
stand 
You hold the whole world in your hands 
I'm holding on to your promises 
You are faithful 
You are faithful 2x 
You are faithful 
 
-Refrein 2x- 
 
The God of angel armies 
Is always by my side 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven via de GIVT-app 
 
Slotlied 
for KING & COUNTRY – The proof of your 
love 
https://www.youtube.com/watch?v=OgqY
Yk-0wDs 
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- 
 
Bemoediging 
 
Zegen 
 
De volgende dienst worden gehouden op 
D.V. 7 maart 2021 om 10.00 uur. 
Voorganger is Ds. Bert van Veluw 
 
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 28 maart 2021 om 
19.00 uur. 
Voorganger is Ds. Gerrit de Haan 
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