
Jongerendienst 30 mei 2021 
Oneliner: In Jezus’ naam amen? 
Voorganger: Ds. Bert van Veluw 
Ouderling van dienst: Gerhard van Vilsteren 
Kosters: Harry & Richard - Band: Gware 
 
Zingen voor de dienst:  
Hillsong - None but Jesus 
In the quiet, in the stillness 
I know that You are God 
In the secret of Your presence 
I know there I am restored 
 
When You call I won't refuse 
Each new day again I'll choose 
 
There is no one else for me 
None but Jesus 
Crucified to set me free 
Now I live to bring Him praise 
 
In the chaos, in confusion 
I know You're sovereign still 
In the moment of my weakness 
You give me grace to do Your will 
 
When You call I won't delay 
This my song through all my days 
 
All my delight is in You Lord 
All of my hope, all of my strength 
All my delight is in You Lord forever more 
  
Welkom en mededelingen  
 
Sela - Zo hoort uw liefde bij ons  
Refrein: 
Zo hoort uw liefde bij ons.  
Zo hoort uw liefde bij ons.  
Zo horen wij bij uw liefde.  
Zo hoort uw liefde bij ons.  
 
Zoals de zon hoort bij de dag,  
zoals de maan hoort bij de nacht,  
zoals de schepping bij de woorden van 
haar maker;  
  
Zoals de ander bij de één,  
zoals de mens bij iedereen,  
zoals de Zoon hoort bij de Geest, hoort bij 
de Vader;  
  
-Refrein- 
 
Zoals de ander bij de één,  
zoals de mens bij iedereen,  
zoals de Zoon hoort bij de Geest, hoort bij 
de Vader;  
 
-Refrein- 
  
Onafscheidelijk, 
onophoudelijk,  

 
onveranderlijk,  
zo hoort uw liefde bij ons.  
 
Stil gebed, bemoediging en vredegroet.  
 
Opwekking 832 – Jezus overwinnaar 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van Uw 
stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
Refrein:  
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote 
Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel 
gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er 
regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
-Refrein 2x- 
 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen.  
 
-Refrein 2x- 
 
Gebed om de Heilige Geest bij de opening 
van Het Woord.  
  
Schriftlezing  

Johannes 14:8-21 
[8] Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader 
zien, Heer, meer verlangen we niet.’ [9] 
Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en 
nog ken je me niet, Filippus? Wie mij 
gezien heeft, heeft de Vader gezien. 
Waarom vraag je dan om de Vader te 
mogen zien? [10] Geloof je niet dat ik in 
de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik 
spreek niet namens mezelf als ik tegen  

 
jullie spreek, maar de Vader die in mij 
blijft, doet zijn werk door mij. [11] Geloof 
me: ik ben in de Vader en de Vader is in 
mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan 
om wat hij doet. [12] Waarachtig, ik 
verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal 
hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan 
dat, ik ga immers naar de Vader. [13] En 
wat jullie dan in mijn naam vragen, dat 
zal ik doen, zodat door de Zoon de 
grootheid van de Vader zichtbaar wordt. 
[14] Wanneer je iets in mijn naam vraagt, 
zal ik het doen. 
     [15] Als je mij liefhebt, houd je dan 
aan mijn geboden.  [16] Dan zal ik de 
Vader vragen jullie een andere 
pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal 
zijn:  [17] de Geest van de waarheid. De 
wereld kan hem niet ontvangen, want ze 
ziet hem niet en kent hem niet. Jullie 
kennen hem wel, want hij woont in jullie 
en zal in jullie blijven.  [18] Ik laat jullie 
niet als wezen achter, ik kom bij jullie 
terug.  [19] Nog een korte tijd en de 
wereld zal mij niet meer zien, maar jullie 
zullen mij wel zien, want ik leef en ook 
jullie zullen leven.  [20] Dan zul je 
begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat 
jullie in mij zijn en dat ik in jullie 
ben.  [21] Wie mijn geboden kent en zich 
eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij 
liefheeft zal de liefde van mijn Vader en 
mij ontvangen, en ik zal mij aan hem 
bekendmaken.’ 
  
Johannes 15:16-17 
[16] Jullie hebben niet mij uitgekozen, 
maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen 
om op weg te gaan en vrucht te dragen, 
blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn 
naam vraagt, zal hij je geven.  [17] Dit 
draag ik jullie op: heb elkaar lief. 
  
Johannes 16:22-24 
[22] Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal 
jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en 
niemand zal je je vreugde afnemen. [23] 
Dan hoeven jullie mij niets meer te 
vragen. Maar ik verzeker jullie: wat je de 
Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal 
het je geven. [24] Tot nu toe hebben 
jullie niets in mijn naam gevraagd, maar 
vraag het en je zult het ontvangen. Dan 
zal je vreugde volmaakt zijn. 
  
 
 



Mattheüs 18:19-20 
[19] Ik verzeker het jullie nogmaals: als 
twee van jullie hier op aarde eensgezind 
om iets vragen, wat het ook is, dan zal 
mijn Vader in de hemel het voor hen laten 
gebeuren. [20] Want waar twee of drie 
mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in 
hun midden.’ 
 
Opwekking 167 - Samen in de naam van 
Jezus  
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
 

Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 

Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 
Verkondiging  
 
Opwekking 812 – What a beautiful name 
You were the Word at the beginning, 
one with God the Lord most high. 
Your hidden glory in creation, 
now revealed in You, our Christ. 
 
Refrein: 
What a beautiful name it is, 
what a beautiful name it is, 
the name of Jesus Christ, my King. 
What a beautiful name it is, 
nothing compares to this. 
What a beautiful name it is, 
the name of Jesus. 
 
You didn’t want heaven without us. 
So Jesus You brought heaven down. 
My sin was great, Your love was greater. 
What could separate us now? 
 
Refrein 2: 
What a wonderful name it is, 
what a wonderful name it is, 
the name of Jesus Christ, my King. 
What a wonderful name it is, 
nothing compares to this. 

What a wonderful name it is, 
the name of Jesus. 
What a wonderful name it is, 
the name of Jesus. 
 
Death could not hold You, 
the veil tore before You, 
You silenced the boast of sin and grave. 
The heavens are roaring, 
the praise of Your glory, 
for You are raised to life again. 
 
You have no rival, You have no equal. 
Now and forever, God You reign. 
Yours is the Kingdom, Yours is the glory. 
Yours is the name above all names. 
 
Refrein 3: 
What a powerful name it is, 
what a powerful name it is, 
the name of Jesus Christ, my King. 
What a powerful name it is, 
nothing can stand against. 
What a powerful name it is, 
the name of Jesus. 
 
You have no rival, You have no equal. 
Now and forever, God You reign. 
Yours is the Kingdom, Yours is the glory. 
Yours is the name above all names. 
 
-Refrein 3- 
 
Dankgebed 
  
Inzameling van de gaven via de GIVT-app 
of collectezak bij de uitgang 
  
Slotlied:   
Opwekking 828 - Waardig is uw naam  
Lam van God 
U die alle zonden van de wereld droeg 
U die ons met God de Vader heeft 
verzoend 
U bent waardig 
 
Lam van God 
Met uw lichaam is de hoogste prijs betaald 
Met uw leven is de weg naar God gebaand 
U bent waardig 
 
Refrein: 
Waardig is uw naam 
Waardig is uw naam 
Hemel en aarde zingen halleluja! 
Waardig is uw naam 
Waardig is uw naam 
Jezus U zij de glorie 
 
Lam van God 
Dat als het volmaakte offer werd geslacht 
Dat de wil van God de Vader heeft 
volbracht 
U bent waardig 
 

Lam van God 
Op de derde dag herrees U uit de dood 
Nu bent U met eer en heerlijkheid 
gekroond 
U bent waardig 
 
-Refrein- 
 
Met miljoenen om de troon 
Heffen wij dit loflied aan 
Glorie aan het Lam 
Glorie aan het lam 
Boven elke macht verhoogd 
Heer U draagt de hoogste naam 
Jezus zoon van God 
Jezus zoon van God (2x) 
 
-Refrein 2x- 
 
Zegen 
 
De volgende dienst worden gehouden op 
D.V. 6 juni 2021 om 9.30 uur 
Voorganger is Ds. Guus Labooy 
 
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 27 juni 2021 om 19.00 
uur. 
Voorganger is Ds. Pim Brouwer 
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