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Orde van dienst voor de jeugddienst 15 mei 2022 – 09.30 uur 

9.15 uur : Voor de dienst 3 digitale muziekvideo’s 
- https://www.youtube.com/watch?v=zK8UDQ6201E  
  (Stef Bos en Frank Boeijen: alles is lucht, Prediker 3) 4.30 
 
- https://youtu.be/ELVMYipj0_E (Kinga Ban, dit is vandaag) 4.16 
 
- https://www.youtube.com/watch?v=Tgl3r-gdF5U   
  (Zo zingt mijn ziel/Hoe groot zijt Gij) 6.30 
 
Woord van welkom en evt. afkondigingen door… 
 
We loven en prijzen God met drie liederen:  
 
1) Welkom in Gods huis 
 

Kom, als je honger hebt of dorst. 
Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn. 
Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen. 

Kom, als je moe bent van je vlucht. 
Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom, met je wanhoop en verdriet. 
Hier mag je weer een toekomst zien. 
Met open armen word je ontvangen. 

Welkom in Gods huis. welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. welkom, welkom thuis. 

Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 
Kom maar, als niemand je verstaat. 
Hier is een plek voor jouw verhaal. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Welkom in Gods huis. welkom in Gods huis.  (2 x) 
Welkom in Gods huis. welkom, welkom thuis. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zK8UDQ6201E
https://youtu.be/ELVMYipj0_E
https://www.youtube.com/watch?v=Tgl3r-gdF5U
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2)  What a beautiful name - Opwekking 812 
 
You were the Word at the beginning 
One With God the Lord Most High 
Your hidden glory in creation 
Now revealed in You our Christ. 
 

U was het woord in den beginne 

één met God, de hoogste Heer 

Verborgen glorie in uw schepping 

nu door Christus openbaar 

What a beautiful Name it is 
What a beautiful Name it is 
The Name of Jesus Christ my King 
What a beautiful Name it is 
Nothing compares to this 
What a beautiful Name it is 
The Name of Jesus 

U was het woord in den 

beginne 

één met God, de hoogste Heer 

Verborgen glorie in uw 

schepping 

nu door Christus openbaar 

 
You did n't want heaven without us 
So Jesus, You brought heaven down 
My sin was great, Your love was greater 
What could separate us now 

What a wonderful Name it is 
What a wonderful Name it is 
The Name of Jesus Christ my King 
What a wonderful Name it is 
Nothing compares to this 
What a wonderful Name it is 
The Name of Jesus 
What a wonderful Name it is 
The Name of Jesus 
 

Zonder ons wilt U geen hemel 
dus Jezus bracht de hemel hier 
Mijn schuld was groot, uw liefde 
groter 
wat kan ons nog scheiden Heer 
Wat een heerlijke naam heeft Hij 
Wat een heerlijke naam heeft Hij 
de naam van Jezus onze Heer 
Wat een heerlijke naam heeft Hij 
niets is aan Hem gelijk 

 

O-o-o-o-o, howglorious is Your name 
How glorious is Your name, Jesus 
O-o-o 
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Death could not hold You, the veil to rebe foreYou 
You silenced the boast, of sin and grave 
The heavens are roaring, the praise of Your glory 
For You are raised to life again 
You have no rival, You have no equal 
Now and forever, our God reigns 
Yours is the Kingdom, Yours is the glory 
Yours is the Name, above all names 
 
What a powerful Name it is 
What a powerful Name it is 
The Name of Jesus Christ my King 
What a powerful Name it is 
Nothing can stand against 
What a powerful Name it is 
The Name of Jesus 
You have no rival, You have no 
equal 
Now and forever, Our God reigns 
Yours is the Kingdom, Yours is the 
glory 
Yours is the Name, above all names 

What a powerful Name it is 
What a powerful Name it is 
The Name of Jesus Christ my King 
What a powerful Name it is 
Nothing can stand against 
What a powerful Name it is 
The Name of Jesus 

What a powerful Name it is 
The Name of Jesus 
What a powerful Name it is 
The Name of Jesus 
 

Wat een heerlijke naam heeft Hij 

Wat een heerlijke naam heeft Hij 

de naam van Jezus onze Heer 

Wat een heerlijke naam heeft Hij 

niets is aan Hem gelijk 

Wat een heerlijke naam heeft Hij 

de naam van Jezus 

Wat een heerlijke naam heeft Hij 

de naam van Jezus 

 

Wat een krachtige naam heeft Hij 

Wat een krachtige naam heeft Hij 

de naam van Jezus onze Heer 

Wat een krachtige naam heeft Hij 

Niets is aan hem gelijk 

Wat een krachtige naam heeft Hij 

de naam van Jezus 

Wat een krachtige naam heeft Hij 

de naam van Jezus 

Wat een krachtige naam heeft Hij 

de naam van Jezus 

Jezus 
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3) Breng ons samen - Opwekking 797 
 

U roept ons samen als kerk van de Heer 
Verbonden met U en elkaar 
Wij brengen U lof, geven U alle eer 
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit 
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
Die alles gelooft en verdraagt 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft 
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar 
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt 

Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft 

U roept ons samen voor Woord en gebed 
Als deel van uw kerk wereldwijd 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht 
Gebruiken met vreugde de maaltijd 
Wij breken het brood en verstaan het geheim 
Om samen Uw kerk en van Christus te zijn 

Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft 

Wij belijden één geloof en één Heer 
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer 
Heer, geef vrede die ons samenbindt 
Vader, maak ons één 

Wij belijden één geloof en één Heer 
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer 
Heer, geef vrede die ons samenbindt 
Vader, maak ons één 
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Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde 

Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft 
 

Openingsgebed 
 
Over het thema en chatgesprek 1 
 
Lied: You say - Lauren Daigle 
 

I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough 
Every single lie that tells me I will never me asure up 
Am I more than just the sum of every high and every low 
Remind me once again just who I am because I need to know 
Ooh-oh 

Ik vecht tegen stemmen die me zeggen: jij bent niet oké 
al die stomme leugens die beweren: jij telt echt niet mee 
Ben ik dan alleen de som van al mijn daden, goed of slecht? 
Vertel me steeds weer wie ik ben, want wat ik denk, ben ik niet 
echt 
 
You say I am loved when I can't feel a thing 
You say I am strong when I think I am weak 
And you say I am held when I am falling short 
And when I don't belong, oh You say I am Yours 
And I believe (I) Oh, I believe (I) 
WhatYou say of me (I) I believe 
The only thing that matters now is everything You think of me 
In You I find my worth, in You I find my identity 
Ooh-oh 

U zegt ‘jij bent mooi’ als ik daar niets van merk 
en voel ik me zwak, dan noemt u mij juist sterk 
U zegt ‘jij bent goed’ net als ik niets bereik 
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en pas ik nergens in, zegt u: ‘je hoort bij mij’ 
En ik geloof, o, ik geloof wat u zegt van mij 
ik geloof 
 

You say I am loved when I can't feel a thing 
You say I am strong when I think I am weak 
And you say I am held when I am falling short 
When I don't belong, oh You say I am Yours 
And I believe (I) Oh, I believe (I) 
WhatYou say of me (I) Oh, I believe 

Taking all I have, and now I'm laying it at Your feet 
You have every failure, God, You have every victory 
Ooh-oh 

You say I am loved when I can't feel a thing 
You say I am strong when I think I am weak 
You say I am held when I am falling short 
When I don't belong, oh You say I am Yours 
And I believe (I) Oh, I believe (I) 
WhatYou say of me (I) I believe 

Oh, I believe (I) Yes, I believe (I) 
WhatYou say of me (I) I believe 

Het enige dat echt telt is te leren wat u van mij denkt 
u geeft mijn leven zin, door u weet ik weer wie ik ben 

Alles wat ik heb leg ik nu aan uw voeten neer 
U kent al mijn fouten, maar ook mijn overwinning Heer 

U zegt ‘jij bent mooi’ als ik daar niets van merk 
en voel ik me zwak, dan noemt u mij juist sterk 
U zegt ‘jij bent goed’ net als ik niets bereik 
en pas ik nergens in, zegt u: ‘je hoort bij mij’ 
En ik geloof, o, ik geloof 
wat u zegt van mij 
ik geloof 
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Lezing uit de Bijbel: Prediker 3: 1 – 8 
 
Lied: U geeft rust - Opwekking 855 

 
U geeft rust In mijn ziel 
U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel. 
De aarde kent uw grote kracht. 
Uw stem heeft haar tot stand gebracht. 
En ook de zee, zo woest en diep 
wordt stil voor U, die alles schiep. 
 
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen. 
U geeft rust. 
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
U geeft rust in mij. 
 
Geef mij geloof dat niet bezwijkt, 
ook als de twijfel groter lijkt. 
De berg, zo groot en hoog voor mij 
verdwijnt in zee, de weg is vrij. 
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen. 
U geeft rust. 
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
U geeft rust in mij. 
 
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem. 
De storm herkent nog steeds zijn naam. 
U geeft rust in mijn ziel. 

 
Chat 2 
 
Preek: FOMO 
 
Chat 3 
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Lied: No longer slaves 

You unravel me with a melody. 
You surround me with a song 
of deliver ance frommy enemies, 
‘till all my fears are gone. 

Chorus:  I’m no longer a slave to fear. 
    I am a child of God. 
  I’m no longer a slavetofear. 
  I am a child of God. 

From my mother’s womb, 
You have chosen me. 
Love has called my name. 
I’ve been born again, into Your family. 
Your blood flows through my veins.  

(Chorus 2x) 

You split the seaso I could walk right through it. 
My fears were drowned in perfect love. 
You rescued me so I could stand and sing: 
I am a child of God. 

You split the sea so I could walk right through it. 
My fears were drowned in perfect love. 
You rescued me so I could stand and sing: 
I am a child of God. (3x) 

(Chorus 2x) 

U ontrafelt mij, met de melodie 
U omringt mij met een lied2 
Van bevrijding, van mijn vijanden 
Tot al mijn angsten weg zijn. 
  
Ik ben geen slaaf van angsten meer 
Ik ben een kind van God 
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Vanuit de buik van mijn moeder 
U koos voor mij 
Liefde riep mijn naam 
Ik ben herboren, in uw familie 
Uw bloed stroomt door mijn aderen. 
  
Ik ben geen slaaf van angsten meer 
Ik ben een kind van God 
  
U splitste de zee, zodat ik ertussen kon wandelen 
Al mijn angsten zijn verdronken in een perfecte liefde 
U hebt mij gered, zodat ik kon staan en zingen 
Ik ben een kind van God. 

 
Dankgebed en Voorbeden 
 
Slotlied: Zegenlied - Opwekking 710 
 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan, 
zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt, 
God, zegen mij alle dagen lang. 

 

Vader, maak mij tot een zegen, 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met Uw geest Heer, 
Jezus kom tot mij, 
als de bron van leven, 
die ontspringt diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven, 
zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn, 
o God, zegen ons tot in eeuwigheid. 
 
Vader maak ons tot een zegen, 
hier in de woestijn. 
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Wachtend op Uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Vader, maak mij tot een zegen, 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met Uw geest Heer, 
Jezus kom tot mij, 
als de bron van leven, 
die ontspringt diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij, 
van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 

Wegzending en Zegen 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 


