
 

 

Jongerendienst 27 februari 2022 
Oneliner: Living in a changing world  
Voorganger: ds. G.H. Labooy 
Band: All for One 
Kosters: Harry Dekker & Richard Kragt   
 
Zingen voor de dienst: 
Opwekking 771 – Eén doel 
-Couplet- 
Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met 
U 
en wij verlangen met heel ons hart naar 
meer van U. 
Wat geweldig dat U hier bent! 
Heer, ons loflied is uw troon. 
Heel ons wezen is alleen op U gericht. 
Voor de troon van uw genade 
mogen wij als kinderen zijn, 
daarom vieren wij het leven in uw licht! 
 

-Refrein- 
Heer, wij zingen en aanbidden 
om uw goedheid en uw trouw. 
Onze dank en onze liefde zijn voor U. 
En er is geen andere reden 
waarom wij hier samen zijn. 
Wij komen hier voor één doel: dat bent U 
 

-Couplet en refrein- 
 

-Bridge 4x- 
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oooh 
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oooh 
 

-Refrein 2x- 
 

Opwekking 747 – Wij geloven 
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 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied 
The Psalm Project – U bent bij mij  
Heer U prijst mijn ziel gelukkig 
als ik luister naar Uw raad. 
Niet naar die van hen die zeggen 
dat U niet bestaat. 
 

Als een boom die staat aan ´t water. 
Ieder jaar zijn vruchten geeft. 
Mag ik in U groeien bloeien. 
U die leven geeft. 
 

-Refrein- 
Waar ik zing, waar ik sta 
Waar ik lig of waar ik ga (2x) 
 

U bent bij mij 
 

Heer U zegent hen die horen 
naar Uw wil, naar Uw gebod. 
Vreugde vinden in Uw woorden. 
Vriendelijk is hun lot. 
Heer U bent mijn God. 
Vriendelijk is mijn lot. 
 

-Refrein- 
 

Stil gebed, bemoediging en vredegroet 
 

Opwekking 815 – Vul dit huis met Uw glorie 
 

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. 
(2x) 
 

 
Heilig, heilig, heilig is de Heer. 
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer. 
 

Aansporing: 2 Tim. 3:16 
Alles wat de Schrift zegt is door God 
geïnspireerd en kan gebruikt worden om 
onderricht te geven, om dwalingen en 
fouten te weerleggen, en om op te voeden 
tot een rechtschapen leven. 
 

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

Schriftlezing 
Psalm 1 (NV21) 
1Gelukkig de mens 
die niet meegaat met wie kwaad doen, 
die de weg van zondaars niet betreedt, 
bij spotters niet aan tafel zit, 
2maar vreugde vindt in de wet van de HEER 
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 
3Hij zal zijn als een boom, 
geplant aan stromend water. 
Op tijd draagt hij vrucht, 
zijn bladeren verdorren niet. 
Alles wat hij doet komt tot bloei. 
4Zo niet de wettelozen! 
Zij zijn als kaf 
dat verwaait in de wind. 
5Wettelozen houden niet stand waar recht 
heerst, 
zondaars niet in de kring van de 
rechtvaardigen. 
6De HEER beschermt de weg van de 
rechtvaardigen, 
de weg van de wettelozen loopt dood. 
 

1 Kon. 11: 1-7 (NBV21) 
1Koning Salomo beminde vele buitenlandse 
vrouwen: behalve de dochter van de farao 
beminde hij ook vrouwen uit Moab, 
Ammon, Edom en Sidon, en Hethitische 
vrouwen. 2Ze waren afkomstig uit de volken 
waarover de HEER tegen de Israëlieten had 
gezegd: ‘Jullie mogen je niet met hen 
inlaten en zij mogen zich niet met jullie 
inlaten, anders zullen zij jullie ertoe 
verleiden hun goden te gaan dienen.’ Juist 
tot die vrouwen voelde Salomo zich 
aangetrokken. 3Hij had zevenhonderd 
hoofdvrouwen en driehonderd bijvrouwen, 
en deze vrouwen maakten hem 
ontrouw: 4op zijn oude dag verleidden zij 
hem ertoe andere goden te gaan dienen en 
was hij de HEER, zijn God, niet meer met 
hart en ziel toegedaan zoals zijn vader 
David dat was geweest. 5Salomo begon 
Astarte te vereren, de godin van de 
Sidoniërs, en Milkom, de gruwelijke god 
van de Ammonieten. 6Hij deed wat slecht is 
in de ogen van de HEER en was 
de HEER niet zo trouw als zijn vader 



 

 

David. 7Hij liet op een heuvel in de buurt van 
Jeruzalem een offerplaats maken ter ere van 
Kemos, de gruwelijke god van Moab, en ter 
ere van Moloch, de gruwelijke god van de 
Ammonieten.  
 

Rom. 12: 1-2 (NBV21) 
1Broeders en zusters, met een beroep op 
Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als 
een levend, heilig en God welgevallig offer in 
zijn dienst te stellen. Dat is de ware 
eredienst die van u wordt gevraagd. 2U moet 
uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar 
u veranderen door uw gezindheid te 
vernieuwen, om zo te ontdekken wat God 
wil en wat goed, volmaakt en Hem 
welgevallig is. 
 

Hillsong – Who you say I am 
Who am I that the highest King 
Would welcome me 
I was lost but He brought me in 
Oh His love for me 
Oh His love for me 
 

-Refrein 1- 
Who the Son sets free 
Oh is free indeed 
I’m a child of God 
Yes I am 
 

Free at last 
He has ransomed me 
His grace runs deep 
While I was a slave to sin 
Jesus died for me 
Yes He died for me 
 

-Refrein 2- 
Who the Son sets free 
Oh is free indeed 
I’m a child of God 
Yes I am 
In my Father’s house 
There’s a place for me 
I’m a child of God 
Yes I am 
 

-Bridge 2x- 
I am chosen 
Not forsaken 
I am who You say I am 
You are for me 
Not against me 
I am who You say I am 
 

-Refrein- 
 

Verkondiging  
 

LEV - Onveranderlijk 
Het heelal dankt haar bestaan 
aan Uw sterke, trouwe hand. 
Door Uw wil is zij ontstaan, 
door Uw woorden houdt zij stand. 
U schiep alles uit het niets 
en Uw trouw verandert niet. 
 

Vader van het hemels licht, 
elk volmaakt en goed geschenk 
komt van U; en U verricht 
werken die geen mens bedenkt. 
U maakt alle dingen nieuw, 

maar U zelf verandert niet. 
 

-Refrein- 
Nu en voor altijd 
blijft U wie U bent 
Onveranderlijk. 
U doet wat U zegt. 
U bent die U bent. 
Onveranderlijk. 
 

Vader God, Uw ogen gaan 
over heel de aarde rond 
om on krachtig bij te staan; 
U blijft trouw aan Uw verbond. 
U maakt heel ons leven nieuw, 
maar U zelf verandert niet. 
 

-Refrein- 
 

-Bridge 2x- 
Van eeuwigheid tot eeuwigheid 
bent en blijft U God; 
Van eeuwigheid tot eeuwigheid  
onveranderlijk.  
 

Dankgebed 
 

Opwekking 783: Wij houden ons niet langer 
stil  
Jezus, U bent hier bij ons; 
ons hart wordt diep geraakt. 
Geest van God, U pleit voor ons, 
een taal te diep voor spraak. 
 

Leer ons bidden, Heer. 
Laat ons weer een biddend volk zijn. 
Maak ons wakker, Heer. 
Help ons. 
 

-Refrein- 
We knielen neer en smeken U: 
Laat uw wil worden gedaan 
in de straten, in de stad, 
zodat mensen U gaan zien. 
We houden ons niet langer stil. 
We houden ons niet langer stil. 
 

Hoor ons bidden, Vader God. 
We kloppen bij U aan. 
Geef ons lange adem, God. 
Vuur ons verlangen aan. 
 

Leer ons bidden, Heer. 
Laat ons weer een biddend volk zijn. 
Maak ons wakker, Heer. 
Help ons. 
 

-Refrein- 
 

-Bridge- 
Whooo, wij houden ons niet langer stil. 4x 
 

Wij knielen neer en smeken U: 
Laat uw wil worden gedaan 
in de straten, in de stad, 
zodat mensen U gaan zien. 
 

-Refrein- 
 

We houden ons niet langer stil. (2x) 
 

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

Slotlied: 
Opwekking 720 – God maakt vrij 
-Couplet- (2x)  

In de naam van de Vader, 
in de naam van de Zoon, 
in de naam van de Geest voor Uw troon, 
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw 
naam. 
U geeft ons genade, U roepen wij aan.  
 

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 
 

-Refrein- 
God maakt vrij, God maakt vrij 
in die hoop leven wij. 
Ons verdriet wordt een lied. 
God maakt vrij, God maakt vrij. 
 

Zegen 
 

Kari Jobe – The blessing 
-Couplet 2x- 
The Lord bless you and keep you 
Make His face shine upon you and be 
gracious to you 
The Lord turn His face toward you 
And give you peace 
 

-Refrein- 
Amen, amen, amen 
Amen, amen, amen 
 

-Couplet- 
The Lord bless you and keep you 
Make His face shine upon you and be 
gracious to you 
The Lord turn His face toward you 
And give you peace 
 

-Refrein- 
Amen, amen, amen (4x) 
 

-Bridge 4x- 
May His favor be upon you 
And a thousand generations 
And your family and your children 
And their children, and their children 
 

May His presence go before you 
And behind you, and beside you 
All around you, and within you 
He is with you, He is with you 
 

In the morning, in the evening 
In your coming, and your going 
In your weeping, and rejoicing 
He is for you, He is for you 
 

He is for you, He is for you 
He is for you, He is for you 
He is for you, He is for you 
 

Amen, amen, amen 
Amen, amen, amen 
 

De volgende dienst worden gehouden op 
D.V. 6 maart 2022 om 10.00 uur 
Voorganger is ds. G.H. Labooy 
 

De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 27 maart 2022 om 19.00 
uur. 
Voorganger is ds. Pim Brouwer. 
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