
 

 

Jongerendienst 19 december 2021 
Oneliner: Joy to the world, Christmas is loading… 
Voorganger: ds. Guus Labooy 
Ouderling van dienst: Gerhard van Vilsteren 
Kosters: Gerjan & Rudi - Band: YouTube 
 
Zingen voor de dienst: 
Sela – Maria had je door? 
Maria, had je door dat jouw baby ooit zou 
wandelen op water?  
Maria, had je door dat jouw baby ooit de 
mensheid vrij zou maken?  
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon je hart 
vernieuwen zou?  
Jij schonk dit kind het leven en Hij schenkt 
het weer aan jou.  
 

Maria, had je door dat jouw baby ooit de 
blinden zou genezen?  
Maria, had je door hoe jouw baby ooit de 
stormen zou bevelen?  
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon de 
hemel in zich draagt?  
Jouw kus op Jezus' wangen is een kus op 
Gods gelaat.  
 

Maria had je door? Kon je het al zien?  
 

De blinde ziet, de dove hoort, de doden 
leven op.  
De lamme springt en alles zingt: alle eer 
aan God!  
 

Maria, had je door dat jouw baby ooit de 
schepping zag beginnen?  
Maria, had je door dat jouw baby ooit de 
wereld terug zal winnen?  
Kon jij al zien hoe die dag zal zijn: jouw 
zoon als lam van God?  
De baby in je armen is waarlijk God met 
ons. 
 

Welkom en mededelingen 
 

Chris Tomlin – Emmanuel God with us 
Go tell it on the mountain  
The one that we’ve been waiting for  
The king of our salvation  
Born on this day our savior Christ the Lord  
Go tell it on the mountain  
Over the hills and everywhere  
That we can be forgiven  
The weight of all our sin He came to bear  
 

-Refrein- 
Emmanuel, God with us  
Emmanuel, King Jesus  
The Savior of the world is born  
Emmanuel, God with us  
Emmanuel, King Jesus  
The Savior of the world is born  
 

Go tell it on the mountain  
Humbly in a manger lay  
Mercy sent from heaven  
Angels fill the sky with highest praise  
 

-Refrein- 

 

 
Go tell it on the mountain  
this baby born of virgin birth  
The ruler of all nations  
The glory of our God has come to earth 
 

-Refrein- 
 

The Savior of the world is born 3x 
 

Stil gebed, bemoediging en vredegroet 
 

Sela – Kom tot ons, Heer 
Lof zij Christus, hoog verheven, 
God uit God en licht uit licht; 
Schepper van het goed leven, 
die uit God geboren is. 
 

Lof zij Christus, Heer der Heren, 
Vredevorst die vrede geeft; 
Davids Zoon, die wij vereren, 
licht dat ieder mens verlicht. 
 

-Refrein- 
Jezus, de wereld wacht 
op de eerste nieuwe dag. 
Daal hier op aarde neer; 
kom tot ons, Heer 
 

Heer, geef wereldwijd Uw vrede. 
Kom tot ons, de wereld wacht. 
Hoor ons bidden hier beneden 
om Uw vrede in ons hart. 
 

-Refrein- 2x 
 

Muziek 
 

-Refrein-  
 

Kom tot ons, Heer 
 

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

Schriftlezing 
Jesaja 7: 10-17 
10De HEER liet verder tegen Achaz 
zeggen: 11‘Vraag om een teken van 
de HEER, uw God, hetzij uit de diepte van 
het dodenrijk hetzij uit de hoge 
hemel.’ 12Maar Achaz antwoordde: ‘Nee, 
ik zal geen teken vragen, ik zal 
de HEER niet op de proef stellen.’ 13Toen 
antwoordde Jesaja: ‘Luister, huis van 
David. Is het u niet genoeg mensen te 
tergen? Moet u nu ook mijn God 
tergen? 14Daarom zal de Heer zelf u een 
teken geven: de jonge vrouw is zwanger, 
zij zal spoedig een zoon baren en hem 
Immanuel noemen. 15Boter en honing zal 
hij eten, totdat hij in staat is om het 
kwade te verwerpen en het goede te  
 

 
kiezen. 16Want voordat de jongen in 
staat is om het kwade te verwerpen en 
het goede te kiezen, zal het land van de 
beide koningen die u zoveel angst 
inboezemen, geheel verlaten zijn. 17En 
voor u, uw volk en uw koningshuis zal de 
HEER een tijd laten aanbreken zoals men 
niet meer heeft meegemaakt sinds 
Efraïm zich van Juda afscheidde: de 
heerschappij van Assyrië’. 
  

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 stilte te verstoten. 20Toen 
hij dit overwoog, verscheen hem in een 
droom een engel van de Heer, die 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 omdat in vervulling 
moest 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 is met 
ons’. 24Jozef werd wakker en deed wat 
de engel van de Heer hem had 
opgedragen: hij nam zijn vrouw bij 
zich, 25maar hij had geen gemeenschap 
met haar voordat ze haar zoon gebaard 
had. En hij gaf Hem de naam Jezus. 
 

Lied van eenheid | O kom, o 
kom Immanuël | Heer maak ons één   
Zang:  
O kom, o kom, Immanuël,  
Verlos uw volk, uw Israël,  
Herstel het van ellende weer,  
Zodat het looft uw naam, o Heer!  
 

Weest blij, weest blij, o Israël!  
Hij is nabij, Immanuël!  
 

Voordracht:  
Vader, het uur is gekomen.  
Toon nu de grootheid van uw Zoon,  
dan zal de Zoon uw grootheid tonen.  
Hij heeft van u de macht ontvangen,  
om iedereen die u hem gegeven hebt het 
eeuwige leven te schenken.  



 

 

Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, 
de enige ware God,  
en hem die u gezonden hebt, Jezus 
Christus.  
 

Vertel ons de waarheid...we zitten met 
vragen...Wat is het beeld?  
Waarom religie verdeelt  
als de verlosser ons heelt?  
Wat is de deal?  
Is Baphomet echt en wil Satan je ziel?  
Ik vraag het de Heer  
Laat het me weten  
....het Beest gaat tekeer  
 

Voordracht: 
Vader, Ik heb aan de mensen die u mij uit 
de wereld gegeven hebt uw naam 
bekendgemaakt.  
Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij 
gegeven.  
Ik bid voor hen, voor de mensen die u mij 
hebt gegeven.  
Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, 
de naam die u ook aan mij gegeven hebt,  
zodat zij één zijn zoals wij één zijn.  
 

Ik hoor teveel leugens  
Maar zie geeneen feit  
De gemeenheid... waarvan je Brain splijt  
En er is geen tijd  
Waar is de eenheid - temidden van 
tweestrijd?  
 

Zang:  
O kom, Gij sleutel Davids, kom  
En open ons het heiligdom;  
Dat wij betreden uwe poort,  
Jeruzalem, o vredesoord!  
Weest blij, weest blij, o Israël!  
Hij is nabij, Immanuël!  
 

Voordracht:  
Vader, ik kom naar u toe, en ik zeg U dit 
terwijl ik nog in de wereld ben,  
opdat zij vervuld worden van mijn 
vreugde.  
Heilig hen dan door de waarheid. Uw 
woord is de waarheid.  
Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in 
mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons 
zijn, opdat  
de wereld gelooft dat u mij hebt 
gezonden.  
Opdat zij één zijn zoals wij, dat zij 
volkomen één zijn.  
 

Ik zie die gimmicks –  
Wat is er nep en wie is er echt?  
Maar God checkt je spirit  
En die matcht dus niet met wat je zegt...  
Bless  
 

Zang:  
O kom, die onze Heerser zijt,  
In wolk en vuur en majesteit.  
O Adonai die spreekt met macht,  
Verbreek het duister van de nacht.  
Weest blij, weest blij, o Israël!  

Hij is nabij, Immanuel!  
 

Verkondiging  
 

Chris Tomlin - Christmas Day  
Joy to the world  
On a night like no other  
Emmanuel God is with us 
 

Beggars and kings  
Let us come and adore Him  
Rest in His peace  
And bow before Him 
 

-Refrein- 
Sing all you people  
The Lord almighty reigns  
Sing every creature of God   
Come bless His name 
For He is good, for He is good  
He was born to conquer the grave  
Light of the world  
The reason for Christmas Day 
 

Stars we have seen  
Over deserts and oceans  
The darkness was deep  
But never hopeless  
Redemption came  
And His name is Jesus 
 

-Refrein- 
 

-Bridge- 2x 
From the mountains  
We will shout it out  
For the Lord our God  
Almighty reigns 
He is with us  
He is with us now  
For the Lord our God  
Almighty reigns 
 

-Refrein- 2x 
 

Light of the world  
The reason for Christmas Day 
 

Dankgebed 
 

Inzameling van de gaven via de GIVT-app 
  

Slotlied: 
Opwekking 618 - Jezus, Hoop van de 
volken 
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop 
die God ons geeft. 
 

Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 
 

U overwon in elke nood, 
U brak de banden 
van de dood. 
 

-Refrein- 
U bent de hoop 
in ons bestaan. 
U bent de rots 
waarop wij staan. 

U bent het licht 
waardoor de wereld God kan zien. 
 

U won van de dood, 
droeg onze pijn. 
Nu mogen wij 
dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, 
levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof. 
 

Zegen   
 

De volgende dienst worden gehouden op 
D.V. 24 december 2021 om 22.00  uur 
Voorganger is ds. H.J. van Maanen. 
 

De volgende jongerendienst wordt 
gehouden op D.V. 23 januari 2022 om 
19.00 uur. 
Voorganger is ds. J. de Kok. 
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