
Jongerendienst 24 januari 2021 
Oneliner: Jouw rol, mijn rol 
Voorganger: Ds. Helmert-Jan van Maanen 
Ouderling van dienst: Bert Brink 
Kosters: Gerjan & Rudi - Band: Youtube
 
Zingen voor de dienst:  
Sela – Thuis 
https://www.youtube.com/watch?v=3VJB
TLETHpI 
Refrein: 
Welkom thuis, 
Hier mag je zijn. 
De Vader viert een feest. 
Welkom thuis, 
Voor wie zoek was of op reis, 
Te lang is weggeweest. 
Welkom thuis. 
 
Met zijn zegenende handen op je 
schouders 
Geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd. 
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving 
Heet Hij je welkom. 
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij. 
 
-Refrein- 
Met zijn mantel om je heen geeft Hij 
bescherming. 
Hij is trouw in zijn barmhartigheid. 
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving 
Heet Hij je welkom. 
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij. 
 
Kom maar binnen. 
Hij sluit je in zijn armen. 
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid. 
Deel in de vreugde en open nu je handen. 
Hij heeft een feest, een feest voor jou 
bereid. 
 
-Refrein 2x- 
  
Welkom en mededelingen  
  
Stil gebed, bemoediging en vredegroet.  
 
Opwekking 797 – Breng ons samen 
https://www.youtube.com/watch?v=drQT
Zbc2Sys 
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- 
  
Gebed om de Heilige Geest bij de opening 
van Het Woord.  
  
Schriftlezing  

1 Korinthe 12:12-31  
12Een lichaam is een eenheid die uit vele 
delen bestaat; ondanks hun veelheid 
vormen al die delen samen één lichaam. 
Zo is het ook met het lichaam van 
Christus. 13 
 
Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn 
daardoor één lichaam geworden, wij zijn 
allen van één Geest doordrenkt, of we nu 
Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of 
vrije mensen zijn. 14Immers, een lichaam 
bestaat niet uit één deel, maar uit 
vele. 15Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben 
geen hand, dus ik hoor niet bij het  
 

 
lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet 
bij? 16En als het oor zou zeggen: ‘Ik ben 
geen oog, dus ik hoor niet bij het 
lichaam,’ hoort  
 
het er dan werkelijk niet bij? 17Als het 
hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou 
het dan kunnen horen? Als het hele 
lichaam oor zou zijn, waarmee zou het 
dan kunnen ruiken? 18God heeft nu 
eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen 
plaats gegeven, precies zoals hij dat 
wilde. 19Als ze met elkaar slechts één 
lichaamsdeel zouden vormen, zou dat 
dan een lichaam zijn? 20Het is juist zo dat 
er een groot aantal delen is en dat die 
met elkaar één lichaam vormen. 21Het 
oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik 
heb je niet nodig,’ en het hoofd kan dat 
evenmin tegen de voeten 
zeggen. 22Integendeel, juist die delen van 
het lichaam die het zwakst lijken zijn het 
meest noodzakelijk. 23De delen van ons 
lichaam waarvoor we ons schamen en die 
we liever bedekken, behandelen we 
zorgvuldiger en met meer respect 24dan 
die waarvoor we ons niet schamen. Die 
hebben dat niet nodig. God heeft ons 
lichaam zo samengesteld dat de delen die 
het nodig hebben ook zorgvuldiger 
behandeld worden, 25zodat het lichaam 
niet zijn samenhang verliest, maar alle 
delen elkaar met dezelfde zorg 
omringen. 26Wanneer één lichaamsdeel 
pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer 
één lichaamsdeel met respect behandeld 
wordt, delen alle andere in die vreugde.  
27 Welnu, u bent het lichaam van Christus 
en ieder van u maakt daar deel van 
uit. 28God heeft in de gemeente aan 
allerlei mensen een plaats gegeven: ten 
eerste aan apostelen, ten tweede aan 
profeten en ten derde aan leraren. Dan is 
er het vermogen om wonderen te 
verrichten, de gave om te genezen en het 
vermogen om bijstand te verlenen, 
leiding te geven of in klanktaal te 
spreken. 29Is iedereen soms een apostel? 
Of een profeet? Is iedereen een leraar? 
Kan iedereen wonderen verrichten? 30Of 
kan iedereen genezen? Kan iedereen in 
klanktaal spreken en kan iedereen die 
uitleggen? 
 

31Richt u op de hoogste gaven. Maar 
eerst wijs ik u een weg die nog 
voortreffelijker is. 
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Sela – Laat ons samen één zijn 
https://www.youtube.com/watch?v=a3_H
e5pec4I 
Heer, U bent één: El Elohim, 
Als God de Vader, Zoon en Geest. 
U laat volmaakte eenheid zien, 
Die er altijd is geweest. 
 
Drieënig God, U maakt ons één, 
U brengt ons samen, U alleen, 
 
Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw 
kerk 
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons 
werkt; 
 
Niemand is minder, niemand meer; 
Wij zijn gegeven aan elkaar 
Door Jezus Christus onze Heer, 
Die ons lief heeft en aanvaardt. 
 
Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw 
kerk 
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons 
werkt; 2x 
  
Verkondiging  
  
Schrijvers voor gerechtigheid – Met open 
armen 
https://www.youtube.com/watch?v=JgfYc
Kyv61Q 
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- 
  
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven via de GIVT-app 
 
 
 
 

Slotlied:  
Opwekking 747 – Wij geloven  
https://www.youtube.com/watch?v=v1Px
Y5LUOu4 
Wij geloven 
In een keerpunt in de tijd 
Als Jezus komt in heerlijkheid 
Een dag van diep ontzag en spijt 
Wij geloven 
In de victorie van het kruis 
In een altijddurend thuis 
De dood voorbij, het leven tegemoet! 
 
In U alleen kunnen wij vallen en weer 
opstaan 
Door U alleen staan wij sterk! 
Met U zullen wij leven in U koninkrijk 
 
Wij verwachten en geloven 
Dat U rijk eens komen zal 
Overvloedig niet te stuiten 
Bruisend als een waterval 
Smelten onze stemmen samen, In een 
hemels lofgezang 
Voor onze koning Heerser van 't heelal 
 
Wij geloven 
In een kerk God toegewijd 
Door Jezus Christus vrijgepleit 
Een kerk die leeft en Hem belijdt 
Wij geloven 
In de Victorie van Gods rijk 
Overwinning in de strijd 
De nacht voorbij, met haast Hem 
tegemoet! 
 
In U alleen kunnen wij vallen en weer 
opstaan 
Door U alleen staan wij sterk! 
Met U zullen wij leven in U koninkrijk 
 
Wij verwachten en geloven 
Dat U rijk eens komen zal 
Overvloedig niet te stuiten 
Bruisend als een waterval 
Smelten onze stemmen samen, In een 
hemels lofgezang 
Voor onze koning Heerser van 't heelal 
 
In U alleen kunnen wij vallen en weer 
opstaan 
Door U alleen staan wij sterk! 
Met U zullen wij leven in U koninkrijk 2x 
 
Wij verwachten en geloven 
Dat U rijk eens komen zal 
Overvloedig niet te stuiten 
Bruisend als een waterval 
Smelten onze stemmen samen, In een 
hemels lofgezang 
Voor onze koning Heerser van 't heelal 
 
Zegen 
 

De volgende dienst worden gehouden op 
D.V. 31 januari 2021 om 10.00 uur. 
Voorganger is Ds. Bert van Veluw 
 
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 28 februari 2021 om 
19.00 uur. 
Voorganger is Ds. Guus Labooy 

 

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

Twitter: @jdchoeksteen 
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