
Jongerendienst 23 december 2018 
Oneliner: Jezus = ….  
Voorganger: Ds. G.H. Labooy 
Ouderling van dienst: Inge de Roon 
Kosters: Gerjan en Rudi - Band: Go(u)d +
 
Zingen voor de dienst: 
Sela - Een kind is ons geboren 
Want een kind is ons geboren, 
een zoon is ons gegeven; 
en de heerschappij rust op zijn schouders. 
Wonderbare raadsman, Goddelijke held, 
Eeuwige vader, Vredevorst. 
 

Opwekking 816 - Hoogste God 
Kom kijken wat de Heer gaat doen, 
wees stil voor Zijn besluit: 
Hij breekt de boog, het wapentuig, 
en bant de oorlog uit. 
O Machtige van Israel, 
U staat aan onze kant. 
Wij hopen op de God die wagens 
in het vuur verbrandt. 
 

-Refrein- 
Hoogste God, U draagt ons. 
U staat altijd naast ons. 
U bent onze schuilplaats. 
U bedwingt de storm. 
U blijft bij ons in ons diepste lijden. 
Waar zijn wij zó veilig 
als bij de hoogste God? 
 

O God van Jakob, groot en sterk 
verhef uw stem en spreek; 
de aarde beeft en alle bergen 
storten zich in zee. 
O Heer, die ons in leven laat, 
al is ons hart verhard; 
O God die bergen beven laat,  
kom, overwin ons hart! 
 

-Refrein- 
 

Al kolken zeeën om ons heen,  
U bent de God  
die wind en storm bedwingt.  
Ik word stil en weet:  
al wankelt alles, schudt de aarde 
en gaan volken wreed tekeer,  
mijn God heeft alles in Zijn hand.  
 

-Refrein- 
 

Heer, U draagt ons, 
U staat altijd naast ons. 
U bent onze schuilplaats. 
U bedwingt de storm. 
U blijft bij ons in ons diepste lijden. 
Waar zijn wij zó veilig 
als bij de hoogste God? 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied 
Opwekking 436 - Onze vader 
 
 

 
Onze Vader in de Hemel 
heilig is Uw naam 
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen 
Laat Uw wil worden gedaan 
In de hemel, zo ook hier op aard’ (2x) 
 

-Refrein- 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
 

Onze Vader in de hemel 
geef ons daaglijks brood 
En vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij dat doen 
hen vergeven die ons iets schuldig zijn 
 

-Refrein- 
 

En leidt ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van het kwaad 
 

-Refrein- 
 

Amen, amen 
 

Inleiding van de dienst 
 

Stil gebed, bemoediging en groet 
 

Wonderbare raadsman: Als 12 jarige in 
de tempel 
Lucas 2: 45Toen ze hem niet vonden, 
keerden ze terug naar Jeruzalem om hem 
daar te zoeken. 46Na drie dagen vonden ze 
hem in de tempel, waar hij tussen de 
leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde 
en hun vragen stelde. 47Allen die hem 
hoorden stonden versteld van zijn inzicht 
en zijn antwoorden.  
 

Korte overdenking 
 

Opwekking 429 - God wijst mij een weg 
God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 
 

Al moet ik door de wildernis 
Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
Alles zal ooit vergaan 
maar zijn liefde blijft bestaan 
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. 
 

 
 

 
-Refrein- 
God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 
 

Goddelijke held: Lazarus 
Joh. 11: 38-44 
Hij liep naar het graf, een spelonk met 
een steen voor de opening. 39Hij zei: ‘Haal 
de steen weg.’ Marta, de zuster van de 
dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er 
al vier dagen!’ 40Jezus zei tegen haar: ‘Ik 
heb je toch gezegd dat je Gods grootheid 
zult zien als je gelooft?’ 41Toen haalden 
ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog 
en zei: ‘Vader, ik dank u dat u mij hebt 
verhoord. 42U verhoort mij altijd, dat 
weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al die 
mensen hier, opdat ze zullen geloven dat 
u mij gezonden hebt.’ 43Daarna riep hij: 
‘Lazarus, kom naar buiten!’ 44De dode 
kwam tevoorschijn, zijn handen en 
voeten in linnen gewikkeld, en zijn 
gezicht bedekt door een doek. Jezus zei 
tegen de omstanders: ‘Maak de doeken 
los, en laat hem gaan.’ 
 

Korte overdenking 
 

Gedicht 
 

Eeuwige vader: Wie mij gezien heeft, 
heeft de Vader gezien 

Joh. 14: 5-13  
5Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens 
waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden 
we dan de weg daarheen kunnen 
weten?’ 6Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de 
waarheid en het leven. Niemand kan bij 
de Vader komen dan door mij. 7Als jullie 
mij kennen zullen jullie ook mijn Vader 
kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, 
want jullie hebben hem zelf 
gezien.’ 8Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de 
Vader zien, Heer, meer verlangen we 
niet.’ 9Jezus 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? 
 

Korte overdenking 
 



Opwekking 702 - De God die eeuwig leeft 
Er is kracht voor wie hopen op de Heer; 
wij hopen op de Heer, 
ja, wij hopen op de Heer. 
Nieuwe kracht als wij hopen op de Heer; 
wij hopen op de Heer, 
ja, wij hopen op de Heer. 
 

De God die troont voor eeuwig; 
de hoop die onze redding is 
 

U bent de God die eeuwig leeft. 
De God die eeuwig leeft. 
U raakt niet moe of uitgeput, Heer. 
U bent de zwakke tot een schild, 
U sterkt en troost wie lijdt. 
U tilt ons op met arendsvleugels. 
 

Vredevorst: Genezing in de hof van 
Getsemane 

Lucas 22: 47-51 
Voorop liep de man die Judas heette, een 
van de twaalf; hij ging naar Jezus toe om 
hem te kussen. 48Maar Jezus zei tegen 
hem: ‘Judas, lever je de Mensenzoon uit 
met een kus?’ 49Toen degenen die bij hem 
stonden zagen wat er ging gebeuren, 
vroegen ze: ‘Heer, zullen we er met 
het zwaard op los slaan?’ 50En een van hen 
sloeg in op de dienaar van 
de hogepriester en sloeg hem zijn 
rechteroor af. 51Maar Jezus zei: ‘Houd 
daarmee op. Zo is het genoeg!’ Hij raakte 
het oor aan en genas de man. 
 

Filmpje  
 

Korte overdenking 
 

Geloofsbelijdenis 
Opwekking 426 - Ja, ik geloof 
Ja, ik geloof in Jezus.  
Ik geloof in Hem als Zoon van God.  
Ik geloof dat Hij gestorven is.  
Ik geloof dat Hij is opgestaan.  
(m) Hij is hier in ons midden,  
(v) Hij is hier in ons midden,  
(m) zijn armen uitgespreid.  
(v) zijn armen uitgespreid.  
(m) Hij geneest als wij bidden,  
(v) Hij geneest als wij bidden,  
(allen) Hij vergeeft en bevrijdt.  
 

Ja, ik geloof in U, Heer.  
Ik geloof in U als Zoon van God.  
Ik geloof dat U gestorven bent.  
Ik geloof dat U bent opgestaan.  
 

(m) U bent hier in ons midden,  
(v) U bent hier in ons midden,  
(m) uw armen uitgespreid.  
(v) uw armen uitgespreid.  
(m) U geneest als wij bidden,  
(v) U geneest als wij bidden,  
(allen) U vergeeft en bevrijdt.  
 

I believe in Jesus.  
I believe He is the Son of God.  
I believe He died and rose again.  

I believe He paid for us all.  
(m) I believe He is here now,  
(v) I believe He is here now,  
(m) standing in our midst.  
(v) standing in our midst.  
(m) Here with the power to heal now  
(v) with the power to heal now  
(allen) and the grace to forgive.  
 

I believe in You, Lord.  
I believe You are the Son of God.  
I believe You died and rose again.  
I believe You paid for us all.  
(m) I believe You are here now,  
(v) I believe You are here now,  
(m) standing in our midst.  
(v) standing in our midst.  
(m) Here with the power to heal now  
(v) with the power to heal now  
(allen) and the grace to forgive. 
 

Dankgebed 
 

Collecte 
1e collecte: Liza van der Linde 
2e collecte: Jeugdwerk 
Collecte uitgang: Aflossing & onderhoud 
kerkelijke gebouwen 
Onder de collecte speelt de band een 
kerstmedley: 
Deck the halls with boughs of holly, 
falalalalalalalala 
'Tis the season to be jolly, 
falalalalalalalala 
Don we now our gay apparel, 
falalalalalalalala 
Troll the ancient Christmas carol, 
falalalalalalalala 
 

Hark the herald angels sing 
"Glory to the newborn King! 
Peace on earth and mercy mild 
God and sinners reconciled" 
Joyful, all ye nations rise 
Join the triumph of the skies 
With the angelic host proclaim: 
"Christ is born in Bethlehem" 
Hark! The herald angels sing 
"Glory to the newborn King!” 
 

Mary did you know that your baby boy 
would one day walk on water? 
Mary did you know that your baby boy 
would 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 is 
Lord of all creation? 
Mary did you know that your baby boy 
would one day rule the nations? 
Did you know that your baby boy is 
heaven's perfect lamb? 
That sleeping child you're holding is the 
great I am. 
 

Go tell it on the mountain 

Over the hills and everywhere 
Go tell it on the mountain 
Our Jesus Christ is born 
 

When I was a seeker 
I sought both night and day 
I asked the Lord to help me 
And he showed me the way 
 

Go tell it on the mountain 
Over the hills and everywhere 
Go tell it on the mountain 
Our Jesus Christ is born 
 

Slotlied  
Ere zei God 
Ere zij God, ere zij God. 
In den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde. 
In de mensen een welbehagen. 
Vrede op aarde, vrede op aarde. 
Vrede op aarde, vrede op aarde. 
 

In de mensen, in de mensen, een 
welbehagen. 
In de mensen een welbehagen, een 
welbehagen. 
 

Ere zij God, ere zij God. 
In den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Amen, amen. 
 

Zegen 
Opwekking 461 - Mijn Jezus mijn redder 
-Refrein- 
Mijn Jezus, mijn Redder,  
Heer er is niemand als U. 
Laat elk moment, al wat ik denk, 
vol zijn van Uw liefde Heer. 
 

Mijn Schuilplaats, mijn Trooster, 
veilige toren van kracht. 
Adem en stem, al wat ik ben, 
brengen U voortdurend eer. 
 

Juich voor de Heer heel de aarde wees 
blij. 
Zing voor de Koning en Zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden de zee juicht mee  
bij het horen van Uw Naam. 
 

U wil ik prijzen voordat wat U schiep 
mijn leven lang loven want U heb ik lief 
niets is zo goed als een leven heel dicht 
bij U. 
 

De volgende dienst wordt gehouden op 
kerstavond D.V. 24 december 2018 om 
22.00 uur. 
Voorganger is Ds. H.J. van Maanen 
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 27 januari 2018 om 
19.00 uur. 
Voorganger is Ds. J. de Kok uit Wilsum 
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