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Orde van dienst voor de jeugddienst op zondag  
29 januari 2023 – 09.30 uur 
 
Thema van de dienst: Dankbaarheid 
 
Driestwegband speelt 
 
Welkom en mededelingen 
 
we gaan staan 
 

Driestwegband en samenzang: Opwekking 815 Vul dit huis met Uw 
glorie en LvdK 388 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel 
 
Stil moment, bemoediging en groet 
 
we gaan zitten 
 

Gebed om Gods ontferming 
 
Driestwegband: He might ask the same of you (Kendalll Payne) 
 

He gave us plenty, plenty to share,  

and the good sense to know what’s fair 

He gave us power, the knowledge of right.  

He gave us strength to brave a fight 

 

So we have no excuse and no defense 

There is not one that can plead innocent 

We have a shameful state of tolerance 

 

So you pray to God asking him to intervene 

To set it right, to stand up for the weak and the unseen 

And still you pray to God ask him what he’s gonna do? 

But he might ask the same of you 

 

He gave us riches, more than enough  

to fill both hearts and hunger up 

He gave us Jesus who died to proclaim,  

“as you have seen in me do the same” 
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We are all connected 

We are all affected 

When one loves their brothers 

There’s no “us” and “others” 

 

So we pray to God with our days from dust to dust 

Is there a better world to have? It seems there must be 

And still we pray to God, when will he make it just? 

But he might ask the same of us 

Yes, he might ask the same of us 

 

Sketch tieners 

 
Driestwegband: Opwekking 389 Create in me a clean heart 
 
Kinderen in de Kerk 
 
Driestwegband en samenzang: Dank U wel voor de sterren en de 
maan 
 

Dank U wel voor de sterren en de maan 

dank U wel voor het groeien van het graan 

dank U wel voor de dieren in de wei 

dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 

 

Dank U wel voor de bloemen in het gras 

dank U wel voor de vissen in de plas 

dank U wel voor de bossen en de hei 

dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 

 

Dank U wel voor de wolken en de wind 

dank U wel voor elk mens, voor ieder kind 

dank U wel want U bent zo heel dichtbij 

dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 

 
De kinderen nemen het licht mee en gaan naar de kindernevendienst 
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Lezing Lucasevangelie: Lucas 17 vers 11 - 19 

 

Overdenking 

 

Driestwegband en samenzang: Opwekking 580 Ik ben zo dankbaar 

Heer en Opwekking 430 Heer, ik prijs Uw grote Naam 

 

Dankgebed 

 

Aankondiging collecten (bij de uitgang) 

 

Laatste lied: Opwekking 733 10.000 redenen …… 

 

Wegzending en zegen 

    
Driestwegband: The blessing 
 
 


