
 

 

Jongerendienst 22 augustus 2021 
Oneliner: Yes, I do! Ja zeggen tegen God… 
Voorganger: Ds. Guus Labooy 
Ouderling van dienst: Bert Brink 
Kosters: Harry & Richard - Band: Go(u)d 
 
Zingen voor de dienst: 
Sela – Doop 
In het water van de doop 
zien wij hoe God zelf belooft, 
dat Zijn naam voorgoed aan ons 
verbonden is. 
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
 

Eén met Christus in Zijn dood, 
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
Eén met Christus, ingelijfd, 
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
 

-Refrein- 
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 

In Zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 
Mensen overal vandaan, 
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te 
zijn. 
 

-Refrein- 
 

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
 

-Refrein- 
 

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge 
Geest! 
Prijs de Heer met al wat leeft en adem 
heeft! 
Wat een liefde, wat een hoop! 
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is. 
 

Welkom en mededelingen 
Stil gebed, bemoediging en vredegroet 
 

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- 
 

Inleiding bij de dienst – filmpje deel 1 
 

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

Schriftlezing 
Kolossenzen 2: 6-12 
6. Volg de weg van Christus Jezus, nu u 
hem als uw Heer aanvaard hebt. 7. Blijf in 
hem geworteld en gegrondvest, houd vast 
aan het geloof dat u geleerd is en wees 
vervuld van dankbaarheid. 8. Wees op uw 
hoede en laat u niet meeslepen door holle 
en misleidende theorieën die op 
menselijke tradities zijn gebaseerd en zich 
richten op de machten van de wereld en 
niet op Christus. 9. Want in hem is de 
goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. 
10. En omdat u één bent met hem, het 
hoofd van alle machten en krachten, bent 
u ook van die volheid vervuld. 11. In hem 
bent u ook besneden, niet door 
mensenhanden, maar met de besnijdenis  

 
van Christus, door het afleggen van het 
aardse lichaam. 12. Toen u gedoopt werd 
bent u immers met hem begraven, en 
met hem bent u tot leven gewekt, omdat 
u gelooft in de kracht van God die hem 
uit de dood  heeft opgewekt. 
 

Casting Crowns - Here’s my heart Lord  
-Refrein 2x- 
Here's my heart Lord 
Here's my heart Lord 
Here's my heart Lord 
Speak what is true 
 

I am found, I am Yours 
I am loved, I’m made pure 
I have life, I can breathe 
I am healed, I am free 
 

-Refrein- 
 

Cause I am found, I am Yours 
I am loved, I’m made pure 
I have life, I can breathe. 
I am healed, I am free. 
 

Cause You are strong, You are sure. 
You are life, You endure. 
You are good, always true. 
You are light breaking through. 
 

-Refrein- 
 

Here's my life Lord. 
Here's my life Lord. 
Here's my life Lord. 
Speak what is true, speak what is true. 
 

Cause You are more than enough. 
You are here, You are love. 
You are hope, You are grace. 
You’re all I have, You’re everything. 
 

-Refrein- 
 

Here's my life Lord. 
Here's my life Lord. 
Here's my life Lord. 
Speak what is true, speak what is true. 
 

Verkondiging & resultaten enquête 
 

Filmpje deel 2 
 

Opwekking 645 - Ik kies vandaag 
-Refrein- 
Ik kies vandaag: ik leef voor U. 
Ik kies vandaag: ik geef mijn ‘ja’ aan U. 
Ik kies vandaag: ik wil Uw stem verstaan. 
Ik kies vandaag: ik leef voor U. 
 

Want met heel mijn gezin. 
Dien ik U Heer. 
 



 

 

Want met heel mijn gezin 
Wil ik leven tot Uw eer,  
vandaag. 
 

-Refrein- 
 

Want met heel mijn gezin. 
Dien ik U Heer. 
Want met heel mijn gezin 
Wil ik leven tot Uw eer,  
 

Want met heel mijn gezin. 
Dien ik U Heer. 
Want met heel mijn gezin 
Wil ik leven tot Uw eer,  
vandaag. 
 

Bridge: 
Vader God, Vredevorst, 
Wonderbare Raadsman, 
Majesteit, toegewijd, 
Willen wij U volgen. 
 

-Refrein- 
 

Dankgebed 
Geloofsbelijdenis: 
Opwekking 564 - Wedloop  
Ik loop de wedloop die voor mij ligt 
door een wolk van getuigen omgeven. 
Met mijn ogen alleen op Jezus gericht, 
in de wedloop van het leven. 
 

-Refrein- 
Hij is mijn hoop, mijn kracht, 
mijn zekerheid, 
Hij wijst mij de weg die ik moet gaan. 
Hij is mijn rots en geeft standvastigheid; 
Jezus is het doel van mijn bestaan. 
 

Hij geeft volharding om door te gaan    
in de strijd die het leven ons kan geven. 
Hij heeft zelf ook de pijn 
en moeite doorstaan 
in de wedloop van het leven. 
 

-Refrein- 
 

En ik weet dat Hij gestorven is  
aan het kruis om mijn zonde te vergeven. 
Dit geloof is mijn getuigenis 
in de wedloop van het leven. 
 

-Refrein- 
 

Inzameling van de gaven via de GIVT-app 
of collectezak bij de uitgang 
 

Slotlied: 
Opwekking 510 - Dit is mijn verlangen  
Dit is mijn verlangen: U prijzen, Heer; 
met mijn hele hart aanbid ik U. 
Al wat binnen in mij is verlangt naar U; 
alles wat ik vinden wil is in U. 
 

Heer, ik geef U mijn hart, 
ik geef U mijn ziel; 
ik leef alleen voor U. 
Leid de weg die ik ga 
elk moment dat ik besta; 
Heer, doe uw wil in mij. 
 

 

Zegen 
 

Opwekking 589 – Ik wil juichen voor U 
mijn Heer 
Ik wil juichen voor U mijn heer, 
met blijdschap in mijn hart. 
Ik wil jubelen voor U heer, 
mijn hart is vol ontzag. 
 

Ik erken: U Heer bent God, 
en ik behoor U toe. 
Mijn aanbidding is slechts voor U, 
wat ik ook denk of voel. 
 

-Refrein- 
En ik ga door de poorten met een loflied, 
want ik wil U ontmoeten deze dag. 
En ik zing U alle lof toe, 
‘k hef mijn handen naar U op. 
Ik prijs Uw naam, 
God van de eeuwigheid. 
 

Ik wil juichen voor U mijn heer, 
met blijdschap in mijn hart. 
Ik wil jubelen voor U heer, 
mijn hart is vol ontzag. 
 

Ik erken: U Heer bent God, 
en ik behoor U toe. 
Mijn aanbidding is slechts voor U, 
wat ik ook denk of voel. 
 

-Refrein- 
 

Want de Heer is goed, 
Zijn goedertierenheid 
is tot in eeuwigheid, Amen! 
Ja, de Heer is goed, 
Zijn liefde en Zijn trouw, 
zijn tot in eeuwigheid, Amen! 
 

En ik ga door de poorten met een loflied, 
want ik wil U ontmoeten deze dag 
En ik ga door de poorten met een loflied, 
want ik wil U ontmoeten deze dag. 
En ik zing U alle lof toe, 
'k hef mijn handen naar U op. 
Ik prijs Uw naam, (3x) 
God van de eeuwigheid! (3x) 
 
De volgende dienst worden gehouden op 
D.V. 29 augustus 2021 om 9.30 uur 
Voorganger is Ds. Bert van Veluw 
 

De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 19 september 2021 om 
19.00 uur. 
Voorganger is Ds. Helmert-Jan van 
Maanen & Henrich & Marleen Kragt 

 

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

Twitter: @jdchoeksteen 

Instagram: jdchoeksteen 
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