
Jongerendienst 22 december 2019 
Oneliner: It is CHRISTmas 
Voorganger: Ds. Bert van Veluw 
Ouderling van dienst: Gerhard van Vilsteren 
Kosters: Herwin & Rene - Band: Go(u)d+
 
Zingen voor de dienst: 
Kerstmedley (Deck the Halls, Mary did 
you know, Hark the Herald Angels Sing) 
Deck the halls with boughs of holly, 
Falalala la la la la la 
‘Tis the season to be jolly, 
Falalala la la la la la 
Don we now our gay apparel, 
Falala lalala la la la 
Troll the ancient christmas carol, 
Falalala la la la la la laaaaaaa 
 

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 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 your 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 
 

Opwekking 539 - Kom, nu is de tijd 
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 
Kom, nu is de tijd: ontmoet jou God. 
 

 
Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 
Kom, zoals je bent en geef je hart. 
Kom. (2x) 
 

Eens zal elke tong U belijden als Heer, 
buigt zich elke knie voor U neer. 
Toch heeft U het beste aan Hem beloofd 
die nu in U gelooft. 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied 
John Ball - Oh come oh come Emmanuel  
Oh come, oh come, Emmanuel 
And ransom captive Israel 
That mournsin in lonely exile here 
Until the Son of God appear. 
 

O come, Thou Day-Spring, come and cheer 
Our spirits by Thine advent here 
Disperse the gloomy clouds of night 
And death's dark shadows put to flight. 
 

Rejoice! Rejoice! Emmanuel 
Shall come to thee, O Israel. (2x) 
 

Stil gebed 
Votum en Groet 
 

Inleiding door dominee van Veluw 
 

Lezing 1 Genesis 3 : 14 – 19 
14 God, de HEER, zei tegen de slang: 
‘Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan, 
het vee zal je voortaan mijden, wilde 
dieren wenden zich af; op je buik zul je 
kruipen en stof zul je eten, je hele leven 
lang. 15 Vijandschap sticht ik tussen jou en 
de vrouw, tussen jouw nageslacht en het 
hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in 
de hiel.’ 16 Tegen de vrouw zei hij: ‘Je 
zwangerschap maak ik tot een zware last, 
zwoegen zul je als je baart. Je zult je man 
begeren, en hij zal over je 
heersen.’ 17 Tegen de mens zei hij: ‘Je 
hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten 
van de boom die ik je had verboden. 
Vervloekt is de akker om wat jij hebt 
gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, 
je hele leven lang. 18 Dorens en distels 
zullen er groeien, toch moet je van zijn 
gewassen leven. 19 Zweten zul je voor je 
brood, totdat je terugkeert tot de aarde, 
waaruit je bent genomen: stof ben je, tot 
stof keer je terug.’ 
 

Sela - Als alles duister is 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
een vuur dat nooit meer dooft. 
 

 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
een vuur dat nooit meer dooft. (3x) 
 

Als alles duister is… 
 

Lezing 2 Genesis 22 : 15 – 18 
15 Toen sprak de engel van de HEER 
opnieuw vanuit de hemel tot 
Abraham. 16 Hij zei: ‘Ik zweer bij mijzelf-
spreekt de HEER: Omdat je dit hebt 
gedaan, omdat je mij je zoon, je enige, 
niet hebt onthouden, 17 zal ik je rijkelijk 
zegenen en je zoveel nakomelingen 
geven als er sterren aan de hemel zijn en 
zandkorrels op het strand langs de zee, 
en je nakomelingen zullen de steden van 
hun vijanden in bezit krijgen. 18 En alle 
volken op aarde zullen wensen zo 
gezegend te worden als jouw 
nakomelingen. Want jij hebt naar mij 
geluisterd.’ 
 

Opwekking 767 – Familie  
Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
 

En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 
 

Lezing 3 Psalm 56 : 13 – 14 
13 Aan u, God, heb ik geloften gedaan, 
met dankoffers wil ik u betalen, 14 u hebt 
mijn leven aan de dood ontrukt, mijn 
voet voor struikelen behoed. Nu kan ik 
wandelen onder Gods hoede in het licht 
van het leven. 
 

Opwekking 527 –  Licht in de nacht 
Licht in de nacht; een ster schijnt door de 
wolken, 
dit is de nacht dat Zijn leven begon. 
'n Sluier van angst en pijn lag op de 
volken, 
totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; 
Stralend breekt die held're morgen aan. 
 

Prijs nu Zijn naam, 
samen met de engelen. 
O, nacht vol licht, 
O, nacht dat Jezus kwam  



Wat Hij ons leert, is geven om een ander; 
liefde alleen is de weg die Hij wees. 
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle 
banden. 
Vrij van het juk van verdrukking en vrees. 
Uit ons hart en dwars door alle tranen 
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. 
 

Prijs nu Zijn naam, 
de naam van alle namen, 
en geef Hem glorie 
in alle eeuwigheid. (2x) 
 

Lezing 4 Jesaja 9 : 1 – 6 
1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet 
een schitterend licht. Zij die in het donker 
wonen worden door een helder licht 
beschenen. 2 U hebt het volk weer groot 
gemaakt, diepe vreugde gaf u het, 
blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij 
jubelen als bij het verdelen van de buit. 3 
Het juk dat op hen drukte, de stok op hun 
schouder, de zweep van de drijver, u hebt 
ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 4 
Iedere laars die dreunend stampte en elke 
mantel waar bloed aan kleeft, ze worden 
verbrand, een prooi van het vuur. 5 Een 
kind is ons geboren, een zoon is ons 
gegeven; de heerschappij rust op zijn 
schouders. Deze namen zal hij dragen: 
Wonderbare raadsman, Goddelijke held, 
Eeuwige vader, Vredevorst. 6 Groot is zijn 
heerschappij, aan de vrede zal geen einde 
komen. Davids troon en rijk zijn erop 
gebouwd, ze staan vast, in recht en 
gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. 
Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER 
van de hemelse machten. 
 

Hillsong – King of kings  
In the darkness we were waiting, 
without hope without light, 
till from heaven You came running. 
There was mercy in Your eyes. 
To fulfil the law and prophets, 
to a virgin came the Word 
from a throne of endless glory 
to a cradle in the dirt 
 

Refrein: 
Praise the Father, 
praise the Son, 
praise the Spirit, three in one. 
God of glory, 
Majesty, 
praise forever to the King of Kings. 
 

To reveal the kingdom coming 
and to reconcile the lost, 
to redeem the whole creation 
You did not despise the cross. 
For even in Your suffering, 
You saw to the other side. 
Knowing this was our salvation, 
Jesus, for our sake You died 
 

-Refrein- 
 

And the morning that You rose 
all of heaven held its breath 
till that stone was moved for good, 
for the Lamb had conquered death. 
And the dead rose from their tombs, 
and the angels stood in awe, 
for the souls of all who’d come 
to the Father are restored. 
 

And the Church of Christ was born, 
then the Spirit lit the flame. 
Now this gospel truth of old 
shall not kneel, shall not faint. 
By His blood and in His Name, 
in His freedom I am free, 
for the love of Jesus Christ 
who has resurrected me. 
 

-Refrein- 
 

Praise forever to the King of Kings 
 

Lezing 5 Jesaja 11 : 1 – 5 
1 Maar uit de stronk van Isaï schiet een 
telg op, een scheut van zijn wortels komt 
tot bloei. 2 De geest van de HEER zal op 
hem rusten: een geest van wijsheid en 
inzicht, een geest van kracht en verstandig 
beleid, een geest van kennis en eerbied 
voor de HEER. 3 Hij ademt eerbied voor de 
HEER; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke 
schijn, noch grondt hij zijn vonnis op 
geruchten. 4 Over de zwakken velt hij een 
rechtvaardig oordeel, de armen in het 
land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij 
tuchtigt de aarde met de gesel van zijn 
mond, met de adem van zijn lippen doodt 
hij de schuldigen. 5 Hij draagt 
gerechtigheid als een gordel om zijn 
lendenen en trouw als een gordel om zijn 
heupen.  
 

Opwekking 454 – Zegen, aanbidding 
Zegen, aanbidding. 
Kracht, overwinning. 
Ere zij de eeuwige God. 
Laat elke natie, elke creatie 
buigen voor de eeuwige God. 
 

Elke tong in hemel, op aard 
zal uw macht belijden. 
Elke knie buigt neer voor uw troon, 
aanbiddend. 
U wordt hoog verheven o God 
en oneindig is uw heerschappij. 
O eeuwige God. 
 

De aarde wordt vol van Uw Koninkrijk 
Zing nu voor de eeuwige God 
Geen andere macht is aan U gelijk 
Zing nu voor de eeuwige God. 
 

Lezing 6 Micha 5 : 1 – 4a 
1 Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om 
tot Juda's geslachten te behoren, uit jou 
komt iemand voort die voor mij over Israël 
zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang 
vervlogen tijden, in de dagen van 
weleer. 2 Totdat de vrouw die zwanger is 

haar kind heeft gebaard, worden zijn 
broeders aan hun lot overgelaten. Daarna 
zullen wie er nog over zijn terugkeren 
naar de andere Israëlieten. 3 Hij zal 
aantreden en hen als een herder weiden, 
bekleed met de macht van de HEER, zijn 
God, met de majesteit van diens 
verheven naam. Zij zullen veilig wonen, 
want hij zal heersen tot aan de einden 
der aarde, 4 en hij brengt vrede.  

 

Chris Tomlin – Bethlehem  
Starlight in a mother's eyes 
A Holy Child is born 
Kings and shepherds on their knees 
Adoring Christ the Lord 
 

Bethlehem Bethlehem 
Behold your beautiful Savior! 
Fall down, worship Him 
The King born in Bethlehem 
 

He knew the secrets of the world 
His lips could not yet speak 
Heaven wrapped in flesh and blood 
The Son of Majesty 
 

Bethlehem Bethlehem 
Behold Your beautiful Savior! 
Fall down, worship Him 
The King born in Bethlehem 
The King born in Bethlehem 
You’re the King born in Bethlehem 
 

Fall down, worship 
The Hope of Israel 
Come and adore Him 
Jesus, Emmanuel!(2x) 
 

O little town of Bethlehem 
How still we see thee lie 
Above the deep and dreamless sleep 
The silent stars go by 
Yet in thy dark streets shineth 
The everlasting Light 
The hopes and fears of 
All the years are met 
In thee tonight 
 

Dankgebed 
 

Inzameling van de gaven  
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Jeugdwerk 
Collecte uitgang: Aflossing & onderhoud 
kerkelijke gebouwen 
 

Midden in de winternacht 
Midden in de winternacht, ging de hemel 
open.  
Die ons heil der wereld bracht, antwoord 
op ons hopen  
 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom 
zingt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom 
horen:  
Christus is geboren!  
 



Vrede was er overal, wilde dieren 
kwamen  
Bij de schapen in de stal, en zij speelden 
samen.  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom 
zingt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom 
horen:  
Christus is geboren!  
 

Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle 
bomen,  
want het aardse paradijs is vannacht 
gekomen.  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom 
zingt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom 
horen:  
Christus is geboren!  
 

Zie daar staat de morgenster, stralend in 
het duister  
Want de dag is niet meer ver, bode van de 
luister  
Die ons weldra op zal gaan, herders blaast 
uw fluiten aan  
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-
bom  
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen  
Christus is geboren! 
 

Lezing 7 Zacharia 9 : 9 – 10 
9 Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit 
van vreugde! Je koning is in aantocht, 
bekleed met gerechtigheid en zege. 
Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op 
een hengstveulen, het jong van een 
ezelin. 10 Ik zal de strijdwagens uit Efraïm 
verjagen en de paarden uit Jeruzalem; de 
bogen worden gebroken. Hij zal vrede 
stichten tussen de volken. Zijn 
heerschappij strekt zich uit van zee tot 
zee, van de Rivier tot de einden der aarde. 
 

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- 
 

Lezing 8 Lukas 1 : 26 – 38 
26 In de zesde maand zond God de engel 
Gabriël naar de stad Nazaret in 
Galilea, 27 naar een meisje dat was 
uitgehuwelijkt aan een man die Jozef 
heette, een afstammeling van David. Het 
meisje heette Maria. 28 Gabriël ging haar 
huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent 
begenadigd, de Heer is met je.’ 29 Ze 
schrok hevig bij het horen van zijn 
woorden en vroeg zich af wat die 
begroeting te betekenen had. 30 Maar de 
engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, 
Maria, God heeft je zijn gunst 
geschonken. 31 Luister, je zult zwanger 
worden en een zoon baren, en je moet 
hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot 
man worden en Zoon van de Allerhoogste 
worden genoemd, en God, de Heer, zal 
hem de troon van zijn vader David 
geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij koning 
zijn over het volk van Jakob, en aan zijn 
koningschap zal geen einde 
komen.’ 34 Maria vroeg aan de engel: 
‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog 
nooit gemeenschap met een man 
gehad.’ 35 De engel antwoordde: ‘De 
heilige Geest zal over je komen en de 
kracht van de Allerhoogste zal je als een 
schaduw bedekken. Daarom zal het kind 
dat geboren wordt, heilig worden 
genoemd en Zoon van God. 36 Luister, 
ook je familielid Elisabet is zwanger van 
een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is 
nu, ook al hield men haar voor 
onvruchtbaar, in de zesde maand van haar 
zwangerschap, 37 want voor God is niets 
onmogelijk.’ 38 Maria zei: ‘De Heer wil ik 
dienen: laat er met mij gebeuren wat u 
hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar 
weer alleen. 
 

Beyonce – Ave Maria  
She was lost in so many different ways 
Out in the darkness with no guide 
I know the cost of a losing hand 
But for the grace of God go I 
 
I found heaven on earth 
You are my last, my first 
And then I hear this voice inside 

Ave Maria 
 

I've been alone 
When I'm surrounded by friends 
How could the silence be so loud? 
But I still go home 
Knowing that I've got you 
There's only us when the lights go down 
 

You are my heaven on earth 
You are my hunger, my thirst 
I always hear this voice inside 
Singing Ave Maria 
 

Sometimes love can come and pass you 
by 
While you're busy making plans 
Suddenly hit you and then you realize 
It's out of your hands 
Baby, you got to understand 
 

You are my heaven on earth 
You are my last, my first 
And then I hear this voice inside 
Ave Maria 
 

Ave Maria 
Ave Maria 
 

Zegen 
 

Ere zij 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. 
 

Ere zij God in den hoge,  
Ere zij God in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
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. 
Vrede op aarde, vrede op aarde,  
in de mensen een welbehagen. 
Amen, amen. 

 

De volgende (kerst)diensten worden 
gehouden op D.V. 24 december 2019 om 
22.30 uur. 
Voorganger is Ds. Bert van Veluw 
D.V. 25 december 2019 eerste kerstdag 
om 8.45 uur voorganger Ds. Helmert-Jan 
van Maanen 
10.30 uur voorganger Ds. Guus Labooy 
D.V. 26 december 2019 tweede kerstdag 
om 10.00 uur voorganger Ds. Bert van 
Veluw 
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 26 januari 2020 om 
19.00 uur. 
Voorganger is Ds. Rob Kranen 
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