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Themadienst Kerk en School 
 

 Zondag 13 november 2022 – 11.00 uur 

 

 
 

Thema: Heb jij het lef? 
 
 
Voor de dienst: (vanaf 10.45 uur muziek, daarna neemt de band het 
       over) 

 
- ‘Van A tot Z’  https://www.youtube.com/watch?v=b6wOKcepNLo 
- ‘Kom op, ga je mee’ https://www.youtube.com/watch?v=rU6bEisBkwg 
- ‘Is er iets wat ik kan doen…’(Opwekking 36)    
  https://www.youtube.com/watch?v=rHPgPSto7CE 
- ‘Esther is een prachtig meisje’      
  https://www.youtube.com/watch?v=IEBjNVu8yVg 
 

 - Driestwegband: ‘Esther’ - Matthijn Buwalda 
 

Je leven lijkt een serie toevalstreffers 
En nu vind jij jezelf terug waar je bent 
De lijnen van je leven komen samen, 
samen in dit moment 

https://www.youtube.com/watch?v=b6wOKcepNLo
https://www.youtube.com/watch?v=rU6bEisBkwg
https://www.youtube.com/watch?v=rHPgPSto7CE
https://www.youtube.com/watch?v=IEBjNVu8yVg
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Je vroeg je weleens af ‘wat is de reden?’ 
Dat uitgerekend jij hier nu moet zijn 
En nu je het dan toch lijkt te begrijpen 
voel je je veel te klein 

Refrein 
Maar (…), houd je hoofd omhoog 
Esther houd je hoofd omhoog (2x) 
En je rug recht 
 
Je wil dit niet maar jij wilt ook niets anders 
Je bent levender dan jij ooit bent geweest 
Je stoute schoenen en je mooiste kleren 
van hoop en vrees 

Refrein 
 
Het verhaal dat gaat ook zonder jou wel verder 
Er komt vast wel redding uit een andere hoek 
Maar waarom klopt je hart hier harder dan het anders 
altijd doet. 

En ik weet: er is geen briefje uit de hemel 
En het lijkt zo stomtoevallig allemaal 
Maar wie goed kijkt, leest een plan tussen de regels 
van jouw verhaal. 

Refrein 
 
Dus houd je hoofd omhoog 
Raak de moed niet kwijt 
De hoop is in de Hand 
Die jouw regels schrijft 
(2x) 

Welkom en mededelingen 
 De tafelkaarsen worden aangestoken door Martha van der Wijk 
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Eerste lied: ‘U bent die U bent’ - Opwekking 170 
 

U bent machtig, U bent groot 

U bent zo geweldig sterk 

machtiger dan een koning 

of een president 

U bent machtig, U bent groot 

U bent zo geweldig sterk 

U bent de allerbeste 

U bent die U bent 

 

U bent de God van hemel en aarde 

de God van het heelal 

de God die alles weet en ziet 

ja, U bent overal 

U bent mijn Vader in de hemel 

ver weg en toch dichtbij 

want door uw Heilige Geest 

woont U in mij 

 

U bent machtig,….. 

 

U bent de God van trouw en van liefde 

de God die eeuwig leeft 

de God die zelfs zijn eigen Zoon 

voor ons gegeven heeft 

dit goede nieuws wil ik vertellen 

ver weg en ook dichtbij 

en ook al valt dit soms niet mee 

U bent bij mij! 

 

U bent machtig,….. 
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging een groet 
 
Even iets heel anders 
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Tweede lied: ‘Een wijs man bouwde zijn huis op een rots’  
 

Een wijs man bouwdezijn huis op de rots. 
Een wijs man bouwdezijn huis op de rots. 
Een wijs man bouwdezijn huis op de rots. 
En de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neeren de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neeren de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neeren de vloed kwam op. 
En het huis op de rots stond vast. 
 
Een dwaas man bouwdezijn huis op het zand. 
Een dwaas man bouwdezijn huis op het zand. 
Een dwaas man bouwdezijn huis op het zand. 
En de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neeren de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neeren de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neeren de vloed kwam op. 
En het huis stortte in met een plof. 
 
Dus bouw je huis opJezus, de Rots. 
Dus bouw je huis opJezus, de Rots. 
Dus bouw je huis opJezus, de Rots. 
En de zegen daalt dan neer. 
En de zegen daalt dan neeren ‘t gebed stijgt op. 
En de zegen daalt dan neeren ‘t gebed stijgt op. 
En de zegen daalt dan neeren ‘t gebed stijgt op. 
Bouw je levenshuis op Hem. 

 
inleiding 
 
Derde lied: ‘Ik volg de Heer’ 
 

Ik volg de Heer, (Ik volg de Heer) 
want Hij is goed. (want Hij is goed) 
Hij weet de weg  (Hij weet de weg) 
en hoe het moet. (en hoe het moet) 
Hij houdt van mij. (Hij houdt van mij) 
Hij is overal (Hij is overal) 
de herder die mij leiden zal. 
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Soms gaan we door (soms gaan we door) 
gevaarlijk land. (gevaarlijk land) 
Dan loopt Hij voor,(dan loopt Hij voor) 
en in zijn hand (en in zijn hand) 
houdt Hij de staf, (houdt Hij de staf) 
en neemt ons mee. (en neemt ons mee) 
Het is soms zwaar maar toch okee! 
 
Een leeuw die brult (een leeuw die brult) 
of een beer die bromt  (of een beer die bromt) 
de Herder kijkt  (de Herder kijkt) 
wat of er komt.  (wat of er komt) 
Hij is als een muur (Hij is als een muur) 
rondom ons heen. (rondom ons heen) 
Hij laat ons nooit, nee, nooit alleen! 

 
Bijbellezing: ‘Het verhaal van Esther’ -door Lize Fidder  
  en Rebecca van den Berg 
 
Vierde lied: ‘Heb jij het lef?’ 
 

Heb jij het lef?Heb jij het lef? 
Om God te volgen waarheen de weg ook leidt? 
Heb jij het lef? Heb jij het lef? 
Om God te volgen overal en altijd.  
 
Denk maar eens aan Esther die haar volk heeft gered. 
Daniël was moedig en ging door met gebed. 
Noach heeft een boot gebouwd al werd hij bespot. 
Durf jij ook te vertrouwen op de machtige God? 
 
Heb jij het lef? (Heb jij het lef?) 
Heb jij het lef? ( Heb jij het lef?) 
Om God te volgen waarheen de weg ook leidt? 
Heb jij het lef? (Heb jij het lef?) 
Heb jij het lef? ( Heb jij het lef?) 
Om God te volgen overal en altijd. 
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Abram ging op reis zonder te weten waarheen. 
David won van Goliath met slinger en steen.  
Petrus stapte uit de boot en liep op het meer. 
Durf jij ook te vertrouwen op de machtige Heer? 
 
Ik heb het lef (Ik heb het lef) 
Ik heb het lef (Ik heb het lef) 
Om God te volgen waarheen de weg ook leidt. 
Ik heb het lef (Ik heb het lef) 
Ik heb het lef (Ik heb het lef) 
Om God te volgen overal en altijd. 
Om God te volgen overal en altijd. 

 
Vertelling 
 
Vijfde lied: ‘Vertrouw maar op God’ - Kinder Opwekking 150 
 

Vertrouw maar op God, 
wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen. 
Vertrouw maar op God, 
wat Hij zegt dat doet Hij echt. (2x) 
 
In de bijbel daar zegt Jezus: 
‘Ik ben bij je elke dag.’ 
Dus dat mag je zeker weten, 
wat er ook gebeuren mag! 
 
Vertrouw maar op God, 
wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen. 
Vertrouw maar op God, 
wat Hij zegt dat doet Hij echt. 
 
In de bijbel daar zegt Jezus 
dat Hij terugkomt op een wolk. 
En dan gaan we naar de hemel, 
met z’n allen als Gods volk! 
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Vertrouw maar op God, 
wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen. 
Vertrouw maar op God, 
wat Hij zegt dat doet Hij echt. (2x) 
 

Dankgebed en collecte aankondiging 
 
Zesde lied: ‘10.000 redenen tot dankbaarheid’ - Opwekking 733 
 

De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen 
Laat mij nog zingen als de avond valt 
 
Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel 
  Prijs nu zijn heilige Naam 
  Met meer passie dan ooit, o mijn ziel 
  Verheerlijk zijn heilige Naam 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid  Refrein: 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert 
Mijn adem stokt en mijn einde komt 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid  Refrein: 

 
Wegzending en zegen 
 
Driestwegband: ‘Vuur’ - Matthijn Buwalda 
 

Ik ben niet tot hier gekomen 
Om de handdoek in de ring te werpen. 
Ik loop de kans dat ik mijn hart breek, 
Dat ik terugkom met een tas vol scherven. 
Maar ik sta liever ergens voor 
Dan overal maar steeds voor weg te rennen. 
Ik dacht: wat heb je aan een leven 
Als je niets meer hebt voor om te sterven, dus 
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Als er nog vuur in je zit, 
Laat het branden, laat het branden. 
Nog heilig vuur in je zit, 
Laat het branden, laat het branden 
Tot iedereen het ziet! 
 
Ik hoor de spoken in mijn hoofd 
Die zeggen dat het toch wel zal mislukken. 
Ik hoor de stemmen van de angst 
Waaronder ik al veel te lang blijf bukken. 
En misschien hebben ze gelijk 
En liggen al mijn dromen straks in stukken. 
Maar ik bedacht vandaag ineens 
Dat wat je niet doet je ook nooit zal lukken. 
 
Als er nog vuur in je zit, 
Laat het branden, laat het branden. 
Nog heilig vuur in je zit, 
Laat het branden, laat het branden 
Tot iedereen het ziet! 
 
Dit lied, ik zing het voor mezelf 
En voor iedereen die net zo bang is, 
Maar die elke ochtend net als ik besluit 
Dat elke dag vol angst een dag te lang is. 
Dit lied, ik zing het voor mezelf 
En voor iedereen die net zo bang is, 
Maar die elke ochtend net als ik besluit 
Dat elke dag vol angst een te lang is 
 
Als er nog vuur in je zit, 
Laat het branden, laat het branden. 
Nog heilig vuur in je zit, 
Laat het branden, laat het branden 
Als er nog vuur in je zit, 
Laat het branden, laat het branden. 
Nog heilig vuur in je zit, 
Laat het branden, laat het branden, 
Tot iedereen het ziet!   

 
 


