
Jongerendienst 27 december 2020 
Oneliner: Sorry 
Voorganger: Ds. Arjan Oosterwijk 
Ouderling van dienst: Gerard van Vilsteren 
Kosters: Herwin & Rene - Band: Youtube
 
Zingen voor de dienst: 
Opwekking 722 – Dat is genade! 
https://www.youtube.com/watch?v=442O
FYNyMEw  
Heer, ik dank U, 
Voor wat U heeft gedaan, 
Ik kon niet doorgaan op eigen kracht. 
Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan, 
U spreekt mij vrij, want het is volbracht! 
 
Refrein: 
Dat is genade! 
En wat ik doe of laat, 
Uw liefde blijft bestaan, 
Uw liefde wordt niet minder of meer. 
Vastberaden 
Geloof ik in uw naam, 
Zo blijf ik stevig staan, 
Want Jezus is mijn rots en mijn Heer. 
Genade! 
 
Heer, U zocht mij, 
Toen ik was weggegaan. 
U bracht mij veilig in uw gezin. 
U vergaf mij; mijn schuld is weggedaan. 
U gaf mijn leven een nieuw begin. 
 
-Refrein- 
 
God houdt van zondaars, 
Van wie ik ben en wat ik ooit zal zijn, 
Maakt mij een winnaar 
En satans listen krijgen mij niet klein! 
 
Ik mag leven, want Jezus kocht mij vrij, 
De borgsom werd met zijn bloed betaald. 
Jezus Christus, die alles gaf voor mij, 
Geeft mij nu leven dat door zal gaan. 
 
-Refrein- 
 
Welkom en mededelingen 
 
Stil gebed, bemoediging en vredegroet. 
 
Amazing Grace – Chris Tomlin 
https://www.youtube.com/watch?v=3MZ
gXXUW08Q  
Amazing grace 
How sweet the sound 
That saved a wretch like me 
I once was lost, but now I'm found 
Was blind, but now I see 
'Twas grace that taught my heart to fear 
And grace my fears relieved 
How precious did that grace appear 
The hour I first believed 

 
Refrein: 
My chains are gone 
I've been set free 
My God, my Savior has ransomed me 
And like a flood His mercy rains 
Unending love, Amazing grace 
 
The Lord has promised good to me 
His word my hope secures 
He will my shield and portion be 
As long as life endures 
 
-Refrein 2x- 
 
The Earth shall soon dissolve like snow 
The sun forbear to shine 
But God, Who called me here below 
Will be forever mine 
Will be forever mine 
You are forever mine 
 
Gebed om de Heilige Geest bij de opening 
van Het Woord. 
 
Schriftlezing  
Uitleg over vergeven 
21Petrus kwam bij Jezus en zei: ‘Heer, als 
een andere gelovige mij slecht behandelt, 
dan moet ik hem vergeven. Maar hoe 
vaak? Wel zeven keer?’ 22Jezus zei: ‘Nee, 
niet zeven keer, maar zeventig maal zeven 
keer. 23Luister, ik zal een voorbeeld geven 
over Gods nieuwe wereld. 
Een koning wil dat zijn dienaren al hun 
schulden aan hem terugbetalen. 24Eén 
voor één laat hij de dienaren bij zich 
komen. Er wordt ook een man bij de 
koning gebracht die hem vele miljoenen 
schuldig is. 25De man kan niets 
terugbetalen. De koning zegt: ‘Verkoop 
die man, samen met zijn vrouw, zijn 
kinderen en al zijn bezittingen. Dan krijg ik 
nog iets terug.’ 
26Maar de dienaar knielt voor de koning. 
Diep gebogen blijft hij liggen en zegt: ‘Heb 
alstublieft geduld met mij. Ik zal u later 
alles terugbetalen.’ 27De koning krijgt 
medelijden met de man. Hij zegt: ‘Ik laat je 
gaan. Je hoeft dat geld niet meer terug te 
betalen.’ 
28Als de man naar buiten gaat, ziet hij een 
andere dienaar van de koning. Die ander is 
hem nog een paar duizend schuldig. Hij 
grijpt hem bij zijn keel en zegt: ‘Nu 
betalen!’ 29De andere dienaar knielt voor 
hem en zegt: ‘Heb alsjeblieft geduld met 
mij. Ik zal je later terugbetalen.’ 30Maar de  

 
man zegt: ‘Geen sprake van.’ En hij laat 
de ander opsluiten in de gevangenis, 
totdat die zijn schuld terugbetaald heeft. 
31Andere dienaren van de koning hebben 
gezien wat er gebeurd is. Ze zijn erg 
verdrietig. Ze vertellen alles aan de 
koning. 32Dan roept de koning die man 
weer bij zich en zegt: ‘Jij bent een slechte 
dienaar! Je vroeg mij om geduld met je te 
hebben. En ik zei dat je het geld niet 
terug hoefde te betalen. 33Ik had 
medelijden met jou. En jij had ook 
medelijden moeten hebben met die 
andere dienaar.’ 
34De koning is woedend. Hij laat de man 
meenemen door de bewakers van de 
gevangenis. Die zullen hem pijn laten 
lijden, totdat hij zijn schuld heeft 
terugbetaald.’ 
35Jezus zei: ‘Zo is het ook met mijn 
hemelse Vader. Hij wil dat je de andere 
gelovigen van harte vergeeft. Anders zal 
hij je straffen.’ 
 
Opwekking 629 – Als er vergeving is 
https://www.youtube.com/watch?v=Nt3
xVgXFM_E  
Hoe kan ik verder leven, hoe moet ik 
verder gaan. 
Kan ik ooit vergeven, wat mij is 
aangedaan. 
De woorden in mijn ziel, de haat en 
bitterheid, 
lijken niet te helen niet door woorden, 
niet door tijd. 
 
Refrein: 
Maar als er vergeving is, kan er genezing 
zijn, 
van de pijn en het verdriet diep van 
binnen. 
Als er vergeving is, kan er genezing zijn, 
en de weg van herstel kan beginnen. 
 
O God, ik heb U nodig, Ik kan het zelf 
niet. 
Ik lijk haast te verstikken, in angst en in 
verdriet. 
Hoe kan ik ooit vergeven, zoals U mij 
vergeeft, 
dwars door alles heen wat mij 
beschadigd heeft. 
 
-Refrein- 
 
Geef mij de kracht van Uw liefde om 
verder te gaan, 
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ook al zal er een litteken blijven bestaan. 
Want is Uw liefde niet sterker dan de 
dood, 
en Uw vergeving niet dieper dan mijn 
nood? 
 
Want waar Uw vergeving is, zal genezing 
zijn, 
van de pijn en het verdriet diep van 
binnen, 
waar Uw vergeving is zal genezing zijn 
en de weg van herstel kan beginnen. 
 
Filmpje 
 
Verkondiging 
 
Opwekking 759 – Uw genade is genoeg 
https://www.youtube.com/watch?v=hWk
uTwwB72U  
Mijn God, wat is uw trouw toch groot, 
U gaat de strijd aan met het kwaad. 
U leidt ons in genade naar kalm water, 
U houdt ons altijd stevig vast. 
 
O Heer, denk aan uw mensen 
en help wie U volgen 
en houd uw belofte, mijn God. 
 
Refrein: 
Genade voor ons, 
genade voor ons. 
Uw genade voor ons is genoeg. 
 
Mijn God, wat is uw liefde groot, 
de zwakke neemt de sterke mee. 
U leert aan ons het lied van uw verlossing 
en al uw mensen zingen mee. 
 
O Heer, denk aan uw mensen 
en help wie U volgen 
en houd uw belofte, mijn God. 
 
-Refrein 2x- 
 
O Heer, denk aan uw mensen 
en help wie U volgen 
en houd uw belofte, mijn God. 
 
-Refrein- 
Genade voor ons, 
hulp die uit de hemel komt. 
Uw genade voor ons is genoeg. 
Heer, uw genade voor ons. 
U houdt ons met liefde vast. 
Uw genade voor ons is genoeg 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven.  

Inzameling van de gaven via de Givt-
app of collectezak bij de uitgang. 
 
 
 

Slotlied  
Opwekking 820 – Feest van genade 
https://www.youtube.com/watch?v=R3GS
qXmvYhs  
Alzo lief had God de wereld 
dat Hij zijn zoon gaf en wie in Hem gelooft 
gaat niet verloren, ontvangt het leven dat 
nooit meer ophoudt. 
 

Hij gaf zijn zoon aan ons 
uit liefde om ons te redden, te redden van 
onszelf. 
Dus kijk de deur staat voor ons open 
God roept ons binnen. 
 

Refrein: 
Het is een feest van genade 
Het is een feest 
God roept ons naar huis. 
Het is een feest van de Vader 
Dus kom naar huis 
kom naar huis 
kom naar huis. 
 

Stop met wat je doet 
God de Vader roept 
Hij ziet naar je uit  
Dus kom naar huis. 
 

-Refrein 2x- 
 
Zegen  
 

De volgende dienst worden gehouden op 
D.V. 31 december 2020 om 19.30 uur. 
Voorganger is Ds. Bert van Veluw 
D.V. 1 januari 2021 om 10.30 uur. 
Voorganger is Ds. Helmert-Jan van 
Maanen 
 
De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 24 januari 2021 om 
19.00 uur. 
Voorganger is Ds. Imko Postma 
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