
Jongerendienst 17 december 2017 
 
Oneliner: Langs de lijn 
Voorganger: Ds. H.J. van Maanen  
Ouderling van dienst: Bert Brink - Kosters: Richard en Rene 
Band: In Spirit United
 
Zingen voor de dienst: 
Opwekking 701, Hoor de roep van de 
Koning 
Hoor de roep van de Koning, 
kijk omhoog naar de Zoon. 
Laat je loflied als reukwerk zijn 
dat opstijgt voor Zijn troon; 
Want Gods rijke genade 
wordt in Christus betoond 
aan een ieder die in Hem gelooft. 
 
Hoor de roep van de Koning, 
om te leven in 't licht; 
om als Christus te dienen, 
heilig voor Gods aangezicht. 
Om rechtvaardig te leven, 
steeds in Zijn liefde één; 
zo wordt Christus zichtbaar 
door ons heen. 
 
-Refrein- 
Hoogste Koning, 
hier zijn wij om te gaan, 
U te volgen, 
want Uw Geest vuurt ons aan. 
Vol van passie, 
vol van kracht getuigen wij: 
verlossing in Jezus' naam! 
 
Hoor de roep van de Koning; 
breng verlorenen thuis, 
want God toont Zijn ontferming 
in het wonder van het kruis. 
Breng vergeving en vrede; 
bied de wereld weer hoop, 
totdat elke tong Zijn Naam verhoogt. 
 
-Refrein 2x- 
 
Verlossing in Jezus' naam! 
Verlossing in Jezus' naam! 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied 
Komt allen tezamen 
Komt allen tezamen,  
jubelend van vreugde:  
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!  
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.  
 
De hemelse englen  
 

 
riepen eens de herders  
weg van de kudde naar 't schamel dak.  
Spoeden ook wij ons met eerbiedige 
schreden!  
Komt, laten wij aanbidden  
komt, laten wij aanbidden  
komt, laten wij aanbidden die Koning.  
 
O kind, ons geboren,  
liggend in de kribbe,  
neem onze liefd' in genade aan!  
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
Stil gebed, bemoediging en vredegroet 
 
Opwekking 668 – Heer U bent goed 
Heer, U bent goed 
Heer, U bent goed en Uw liefde en trouw 
zijn voor eeuwig 
Heer, U bent goed en Uw liefde en trouw 
zijn voor eeuwig 
 
Door heel de wereld en in elke taal, door 
alle eeuwen heen klinkt overal: 
 
-Refrein- 
Wij prijzen U, Halleluja, Halleluja. 
Wij prijzen U om wie U bent!  
Wij prijzen U, Halleluja, Halleluja. 
Wij prijzen U om wie U bent! 
 
U bent goed! 
 
Heer, U bent goed en Uw liefde en trouw 
zijn voor eeuwig 
Heer, U bent goed en Uw liefde en trouw  
 
 
zijn voor eeuwig 
 
Door heel de wereld en in elke taal, door 
alle eeuwen heen klinkt overal: 
 
-Refrein- 
 
 
U bent goed voor altijd, voor altijd bent U 
goed -4x- 
 
Heer, U bent goed en Uw liefde en trouw 
zijn voor eeuwig -4x- 
 
Door heel de wereld en in elke taal, door  

 
alle eeuwen heen klinkt overal: 
 
Wij prijzen U, Halleluja, Halleluja. 
Wij prijzen U om wie U bent! 
Wij prijzen U, Halleluja, Halleluja. 
Wij prijzen U om wie U bent! 
 
Om wie U bent, om wie U bent! 
 
U bent goed! 
 
Opwekking 782, Geloofd zij de Heer 
Ik heb U lief, Heer, mijn sterkte, 
Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn 
bevrijder. 
God, mijn steenrots, bij U kan ik schuilen. 
Mijn schild, mijn burcht, kracht die mij 
redt. 
Ik roep, ik roep, ik roep, 
ik roep met heel mijn hart. (2x) 
 
-Refrein- 
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer. 
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer. 
Want ik ben van mijn vijanden verlost. 
 
U bent het schild, dat mij redt. 
Uw rechterhand is mij tot steun. 
Uw Woord maakt mij sterk, U baant de 
weg 
voor mijn voet, ik wankel niet. 
Ik roep, ik roep, ik roep, 
ik roep met heel mijn hart. 
 
-Refrein- 
 
In mijn nood riep ik tot de Heer. 
Ik schreeuwde naar God om hulp. 
En Hij hoorde mijn stem, 
mijn roepen bereikte Hem. 
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer. 
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer. 
 
-Refrein- 
 
Mary did you know  
Mary did you know that your baby boy 
will one day walk on water? 
Mary did you know that your baby boy 
will save our sons and daughters? 
Did you know that your baby boy has 
come to make you new? 
This child that you've delivered, will soon 
deliver you 
 



Mary did you know that your baby boy will 
give sight to a blind man? 
Mary did you know that your baby boy will 
calm a storm with his hand? 
 
Did you know that your baby boy has 
walked where angels trod? 
And when you kiss your little baby, you 
have kissed the face of God 
Mary did you know, Mary did you know, 
Mary did you know 
 
The blind will see, the deaf will hear and 
the dead will live again 
The lame will leap, the dumb will speak, 
the praises of the lamb 
 
Mary did you know that your baby boy is 
Lord of all creation? 
Mary did you know that your baby boy will 
one day rule the nations? 
 
Did you know that your baby boy is 
heaven's perfect Lamb? 
This sleeping child you're holding is the 
great I am 
 
Gebed om de Heilige Geest bij de opening 
van Het Woord 
 
Schriftlezing 
Mattheüs 1:18-25 
18De afkomst van Jezus Christus was als 
volgt. Toen zijn moeder Maria al was 
uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij 
hem woonde, bleek ze zwanger te zijn 
door de heilige Geest. 19Haar man Jozef, 
die een rechtschapen mens was, wilde 
haar niet in opspraak brengen en dacht 
erover haar in het geheim te 
verstoten.20Toen hij dit overwoog, 
verscheen hem in een droom een engel 
van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van 
David, wees niet bang je vrouw Maria bij 
je te nemen, want het kind dat ze draagt is 
verwekt door de heilige Geest. 21Ze zal 
een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, 
want hij zal zijn volk bevrijden van hun 
zonden.’22Dit alles is gebeurd opdat in 
vervulling zou gaan wat bij monde van de 
profeet door de Heer is gezegd: 23‘De 
maagd zal zwanger zijn en een zoon 
baren, en men zal hem de naam Immanuel 
geven,’ wat in onze taal betekent ‘God 
met ons’.24Jozef werd wakker en deed 
wat de engel van de Heer hem had 
opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn 
vrouw, 25maar hij had geen gemeenschap 
met haar voordat ze haar zoon gebaard 
had. En hij gaf hem de naam Jezus. 
 
Mattheüs 2:13-15 
13Kort nadat zij op die manier de wijk 
genomen hadden, verscheen er aan Jozef 
in een droom een engel van de Heer. Hij 

zei: ‘Sta op en vlucht met het kind en zijn 
moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je 
weer roep, want Herodes is naar het kind 
op zoek en wil het ombrengen.’ 14Jozef 
stond op en week nog diezelfde nacht met 
het kind en zijn moeder uit naar 
Egypte. 15Daar bleef hij tot de dood van 
Herodes, en zo ging in vervulling wat bij 
monde van de profeet door de Heer is 
gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon 
geroepen.’ 
 
Verkondiging 
 
Opwekking 798, Houd vol 
Wij zijn het volk van God, 
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. 
Een leven lang te gast, 
er ligt een hemels vaderland voor ons 
klaar. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
Het is een zegetocht 
van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 
Maar kijk, wij lopen nog, 
wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
-Refrein- 
God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
 
En nu wij zijn omringd 
door zoveel helden die ons voor zijn 
gegaan, 
nu geven wij niet op. 
Het zijn de schouders waarop wij mogen 
staan. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
-Refrein- 
 
Geloofsbelijdenis  
Opwekking 802, Hier is mijn hart Heer 
-Refrein 2x- 
Hier is mijn hart, Heer. 
Hier is mijn hart, Heer. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
 
Ik ben van U.  
Ik ben aanvaard. 
Ik ben geliefd en puur gemaakt. 
Ik leef opnieuw.  
Ik adem in. 
Ik vind herstel, een nieuw begin. 
 

-Refrein- 
 
Ik ben van U.  
Ik ben aanvaard. 
Ik ben geliefd en puur gemaakt. 
Ik leef opnieuw.  
Ik adem in. 
Ik vind herstel, een nieuw begin. 
 
U bent sterk. U behoudt. 
U vergeeft. U bent trouw. 
U bent licht. Schijn in mij. 
U die leeft, leef in mij. 
 
Hier is mijn leven. 
Hier is mijn leven. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. (2x) 
 
U bent meer dan genoeg. 
U bent hier. U bent goed. 
U bent hoop. U die redt, 
U bent al wat ik heb. 
 
-Refrein- 
 
Hier is mijn leven. 
Hier is mijn leven. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
 
Dankgebed 
Inzameling van de gaven (band speelt 
Shackles) 
1e collecte De Herberg -pastoraal 
diaconaal centrum 
2e collecte Jeugdwerk 
Collecte uitgang: Aflossing en onderhoud 
kerkelijke gebouwen 
 
Slotlied 
Hillsong – Joy to the World  
Joy to the world the Lord is come 
Let earth receive her King 
Let every heart prepare Him room 
And heaven and nature sing 
And heaven and nature sing 
 
Joy to the world the Saviour reigns 
Let men their songs employ 
While fields and floods 
Rocks hills and plains 
Repeat the sounding joy 
Repeat the sounding joy 
 
-Refrein- 
We will sing joy 
We will sing joy 
We will sing joy 
Joy to the world 
 
He rules the world with truth and grace 



And makes the nations prove 
The glories of His righteousness 
And wonders of His love 
And wonders of His love 
 
-Refrein 2x- 
 
Zegen  
 

Eer zij God in onze dagen 
Eer zij God in deze dagen  
Eer zij God in deze tijd  
Mensen van het welbehagen  
Roept de aarde vrede uit  
Gloria in excelcis Deo  
Gloria in excelcis Deo  
Gloria in excelcis Deo  
 
Eer zij God die onze vader  
En die onze koning is  
Eer zij God die op de aarde  
Naar ons toegekomen is  
Gloria in excelcis Deo  
Gloria in excelcis Deo  
Gloria in excelcis Deo  
 
Lam van God Gij hebt gedragen  
Alle schuld tot elke prijs  
Geef in onze levensdagen  
Peis en vree kyrieeleis  
 
Gloria in excelcis Deo  
Gloria in excelcis Deo  
Gloria in excelcis Deo 
 
De volgende dienst wordt gehouden op 
D.V. 24 december om 10.00 uur. 
Voorganger is Ds. A.H. van Veluw 
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V.28 januari om 19.00 uur. 
Voorganger is Ds. A.H. van Veluw.  
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