
Jongerendienst 28 maart 2021 
Oneliner: Open en bloot 
Voorganger: Ds. Gerrit de Haan 
Ouderling van dienst: Inge de Roon 
Kosters: Herwin & Rene - Band: Grow
 
Zingen voor de dienst: 
Opwekking 767 – Familie  
https://www.youtube.com/watch?v=TDA
bXrJpNPg 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
 

En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 
 
Welkom en mededelingen 
 
Stil gebed, bemoediging en vredegroet 
 
Matt Maher - Lord, I need you  
https://www.youtube.com/watch?v=Luvf
MDhTyMA 
Lord I come, I confess 
Bowing here, I find my rest 
Without You, I fall apart 
You're the one that guides my heart 
 
Refrein: 
Lord, I need You, oh I need You 
Every hour, I need You 
My one defense, my righteousness 
Oh God, how I need You 
 
Where sin runs deep, Your grace is more 
Where grace is found is where You are 
And where You are, Lord I am free 
Holiness is Christ in me 
 
-Refrein- 
 
So teach my song to rise to You 
When temptation comes my way 
And when I cannot stand, I'll fall on You 
Jesus, You're my hope and stay 
 
Lord, I need You, oh I need You 
Every hour, I need You 
My one defense, my righteousness 
Oh God, how I need You 
You're my one defense, my righteousness 
Oh God, how I need You 
 
My one defense, my righteousness 
Oh God, how I need You 
 

 
Schriftlezing  
Genesis 2 vers 24-25 
24. Zo komt het dat een man zich 
losmaakt van zijn vader en moeder en zich 
hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van 
lichaam wordt. 25.  Beiden waren ze 
naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze 
schaamden zich niet voor elkaar. 
 
Hooglied 7 vers 1-6 
1. Draai rond, meisje uit Sulem, draai 
rond, draai rond, we willen naar je kijken. 
Kijk! Zie je dat meisje uit Sulem zoals ze 
danst tussen twee reien? 2. Wat zijn je 
voeten mooi in je sandalen, koningskind! 
Je heupen draaien sierlijk rond, de 
schepping van een kunstenaar. 3. Je navel 
is een ronde kom, die gevuld is met 
kruidige wijn. Je buik is een bergje tarwe, 
dat door lelies wordt omzoomd. 4. Je 
borsten zijn als kalfjes, als de tweeling van 
een gazelle. 5. Je hals is als een toren van 
ivoor, je ogen als de vijvers van Chesbon, 
bij de poort van Bat-Rabbim. Je neus is als 
een toren van de Libanon, die uitkijkt over 
Damascus. 6. Je hoofd rijst op als de 
Karmel, omkruld door purperen lokken, 
waarin een koning ligt verstrikt. 
 
Hooglied 5 vers 10-16 
10. Mijn lief glanst en schittert, hij steekt 
boven duizenden uit. 11. Zijn hoofd is van 
goud, het zuiverste goud, zijn lokken zijn 
als dadeltrossen, ravenzwart. 12. Zijn ogen 
zijn als duiven bij een stromende beek, die 
baden in water, die gedompeld zijn in 
melk. 13. Zijn wangen zijn als 
balsemtuinen, die overheerlijk geuren. Zijn 
lippen zijn als lelies, die druipen van 
vloeiende mirre. 14. Zijn armen zijn als 
staven van goud, met turkoois bezet. Zijn 
buik is als een schijf van ivoor, versierd 
met saffier. 15. Zijn benen zijn als zuilen 
van albast, op voetstukken van zuiver 
goud. Zijn gestalte is zo fier als een ceder 
van de Libanon. 16. Zijn mond is zoet, aan 
hem is alles begeerlijk. Dit is mijn lief, dit is 
mijn vriend, meisjes van Jeruzalem! 
 
Opwekking 825 – Reckless love 
https://www.youtube.com/watch?v=Sc6S
SHuZvQE 
Before I spoke a word 
You were singing over me 
You have been so so good to me 
Before i took a breath 
 

 
You breathed Your life in me 
You have been so so kind to me 
 
Refrein: 
Oh, the overwhelming 
Never-ending reckless love of God 
Oh, it chases me down fight's 'til I'm 
found 
Leaves the ninety-nine 
I couldn't earn it, I don't deserve it 
Still, You give yourself away 
Oh, the overwhelming, never-ending 
Reckless love of God 
 
When I was your foe 
Still Your love fought for me 
You have been so so good to me 
When I felt no worth, You paid it all for 
me 
You have been so so kind to me 
 
-Refrein- 
 
There's no shadow You won't light up 
Mountain You won't climb up 
Coming after me 
There's no wall You won't kick down 
Lie You won't tear down 
Coming after me (4x) 
 
Oh, the overwhelming 
Never-ending reckless love of God 
Oh, it chases me down fight's 'til I'm 
found 
Leaves the ninety-nine 
 
-Refrein- 
 
Verkondiging 
 
Eline Bakker - Geen afstand  
https://www.youtube.com/watch?v=KKp
SdsB4qSw 
U bent niet bang voor mijn vragen 
Mijn twijfel schrikt U niet af 
U deinst niet terug bij het zien van mijn 
falen 
Daar in mijn zwakte zie ik Uw kracht  
 
U bent niet verrast als ik struikel  
niet boos of teleurgesteld 
U tilt mij op en U toont mij Uw goedheid  
Daar in Uw armen vind ik herstel  
 
Refrein: 
U strekt Zich uit naar mij  
Wat ik ook doe of voel 
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Er is geen afstand  
Tussen U en mij  
Er is geen schaduw van  
Omkeer bij U te zien  
Er is geen afstand  
Tussen U en mij  
 
U heet mij altijd weer welkom 
U schudt het stof van mij af  
Ik zie compassie en trots in Uw ogen  
Ik kom tot leven bij het zien van Uw lach 
 
Niet langer gebukt onder schaamte  
U heeft mij vrijgemaakt  
Ik ga nu staan op Uw woord en beloften  
U bent een Vader die mij nooit verlaat  
 
-Refrein- 
 
Dit is waar 
Ik hoor te zijn  
Ik dichtbij U  
U dichtbij mij  
Ik wil nu  
Niets anders meer  
Ik geef mij over (4x) 
 
-Refrein- 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven via de GIVT-app 
of collectezak bij de uitgang. 
 
Slotlied: 
Opwekking 820 – Feest van genade 
https://www.youtube.com/watch?v=R3GS
qXmvYhs 
Alzo lief had God de wereld 
dat Hij zijn zoon gaf en wie in Hem gelooft 
gaat niet verloren, ontvangt het leven dat 
nooit meer ophoudt. 
 

Hij gaf zijn zoon aan ons 
uit liefde om ons te redden, te redden van 
onszelf. 
Dus kijk de deur staat voor ons open 
God roept ons binnen. 
 

Refrein: 
Het is een feest van genade 
Het is een feest 
God roept ons naar huis. 
Het is een feest van de Vader 
Dus kom naar huis 
kom naar huis 
kom naar huis. 
 

Stop met wat je doet 
God de Vader roept 
Hij ziet naar je uit  
Dus kom naar huis. 
 

-Refrein 2x- 
 
Zegen 
 

De volgende dienst worden gehouden op 
D.V. vrijdag 2 april Goede Vrijdag 
Voorganger is Ds. Bert van Veluw 
Heilig Avondmaal 
 
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 25 april 2021 om 19.00 
uur. 
Voorganger is Ds. Ruilof van Putten 

 

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

Twitter: @jdchoeksteen 

Instagram: jdchoeksteen 
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