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Orde van dienst 

voor de gezamenlijke jeugddienst 

op 1 juli 2018 

in de Gereformeerde Kerk te Lunteren 

 

 

Thema: Op adem komen 

 

M.m.v. band Message 

Voorganger: ds. Ria Scheltens-Ritzema 
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En nu wij zijn omringd 
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan, 
nu geven wij niet op. 
Het zijn de schouders waarop wij mogen 
staan. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
Refrein: 
God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
 
- Message zingt nog een lied bij uitgaan van 
de kerk 
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- Voor de dienst zingt Message: Met open 
armen (schrijvers voor gerechtigheid) 
 
- Welkom 
 
- Samenzang : God maakt vrij  (Opwekking 
720) 
In de naam van de Vader, 
in de naam van de Zoon, 
in de naam van de Geest voor Uw troon, 
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam. 
U geeft ons genade, U roepen wij aan.  (2x) 
 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt, 
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 
God maakt vrij, God maakt vrij 
in die hoop leven wij. 
 
 
 
 



4 

 

In de naam van de Vader, 
in de naam van de Zoon, 
in de naam van de Geest voor Uw troon, 
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam. 
U geeft ons genade, U roepen wij aan. 
 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt, 
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 
 
God maakt vrij, God maakt vrij 
in die hoop leven wij. 
Ons verdriet wordt een lied. 
God maakt vrij, God maakt vrij 
 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt, 
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het: 
God maakt vrij, God maakt vrij. 
God maakt vrij, God maakt vrij. 
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Wij zijn het volk van God, 
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. 
Een leven lang te gast, 
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
Het is een zegetocht 
van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 
Maar kijk, wij lopen nog, 
wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
Refrein: 
God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
 



16 

 

Dat blindelings en stil 
Uw vertrouwd vrede vindt 
Als mij de wil ontbreekt 
Uw weg te gaan 
Spreek door Uw woord en Geest 
Mijn hart en leven aan 
 
Heer, toon mij Uw plan 
Maak door Uw Geest bekend 
Hoe ik U dienen kan 
En waarheen U mij zendt 
Als ik de weg niet weet 
De hoop opgeef 
Toon mij dat Christus 
Heel mijn weg gelopen heeft 
 
Toon mij dat Christus 
Heel mijn weg gelopen heeft 
 
- Zegen 
  
- Samenzang:  nogmaals Houd vol 
(Opwekking 799) 
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Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt, 
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het: 
  
God maakt vrij, God maakt vrij. 
God maakt vrij, God maakt vrij. 
 
- Stil gebed en groet namens de Heer. 
 
- Samenzang: Bouw Uw koninkrijk  
(Opwekking 796). 
 
Kom, vestig uw gezag; 
wees Koning in ons hart. 
Herstel uw beeld in ons; 
onthul uw doel met ons. 
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw; 
een laaiend vuur in onze ziel. 
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, maak ons sterk in U. 
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Wij dorsten naar uw rijk 
en uw gerechtigheid. 
U schakelt ons nu in 
en geeft ons leven zin: 
gevangen harten worden vrij, 
verslagen mensen troosten wij; 
zelfs de blinden zien uw heerschappij. 
Wij zijn uw kerk. 
Hoor ons gebed en kom! 
 
Bouw uw koninkrijk. 
Zet het kwaad te kijk. 
Toon uw sterke hand. 
Kom, herstel ons land. 
Vul uw kerk met vuur. 
Win dit volk terug. 
Heer, dat bidden wij 
tot uw koninkrijk verschijnt. 
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- Slotlied: Heer wijs mij Uw weg  (Opwekking 
687) (staande) 
 
Heer, wijs mij Uw weg 
En leid mij als een kind 
Dat heel de levensweg 
Slechts in U richting vindt 
Als mij de moed ontbreekt 
Om door te gaan 
Troost mij dan liefdevol 
En moedig mij weer aan 
 
Heer, leer mij Uw weg 
Die zuiver is en goed 
Uw woord is onderweg 
Als een lamp voor mijn voet 
Als mij het zicht ontbreekt 
Het donker is 
Leidt mij dan op Uw weg 
De weg die eeuwig is 
 
Heer, leer mij Uw wil 
Aanvaarden als een kind 
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Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
Refrein: 
God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
 
- Message zingt als inleiding op het 
dankgebed:  “My prayer for you” 
 
- Dankgebed/voorbeden/Onze Vader 
 
- Collecten en rondgaan van de zonnehoed 
(ieder mag er een kaartje uithalen en in de 
vakantie een groet sturen naar degene die op 
het kaartje staat)    
 
- Tijdens de collecte  Message : “My 
lighthouse” 
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Uw ongetemde kracht 
verslaat de helse macht. 
Uw ongekende pracht 
vernieuwt en sterkt ons hart. 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 
leer ons te doen wat U ons vraagt, 
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, doe uw werk door ons.  
 
- Gebed om de Heilige Geest 
 
- Inleiding op het thema: Edith over Breathe 
 
- We luisteren en kijken naar dit lied Breathe  
via de beamer. 
 
- De Bijbel open: Jesaja 40: 30,31  
 
Jongeren zullen moe en afgemat worden, 
jonge mannen zullen zeker struikelen; 
maar wie de HEER verwachten, zullen hun 
kracht vernieuwen,  
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zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, 
zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, 
zij zullen lopen en niet moe worden. 
 
- Samenzang : Heer ik kom tot U (Opwekking 
488) 
 
Heer ik kom tot U, 
neem mijn hart verander mij. 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 
 
Want, Heer ik heb ontdekt, 
dat, als ik aan Uw voeten ben 
trots en twijfel wijken,  
voor de kracht van Uw liefde. 
 
Refrein: Houd mij vast, laat Uw liefde 
stromen. 
 Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. 
 Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend. 
   Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw 
Geest  en de kracht van Uw liefde 
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Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
Het is een zegetocht 
van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 
Maar kijk, wij lopen nog, 
wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
Refrein: 
God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
 
En nu wij zijn omringd 
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan, 
nu geven wij niet op. 
Het zijn de schouders waarop wij mogen 
staan. 
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De liefde die Hij geeft 
De woorden die Hij spreekt 
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt 
 
De liefde die Hij geeft 
De woorden die Hij spreekt 
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt 
 
- Ds. Ria Scheltens-Ritzema  over: “Op adem 
komen” 
 
- Samenzang : Houd vol (Opwekking 799) 
 
Wij zijn het volk van God, 
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. 
Een leven lang te gast, 
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. 
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Heer, kom dichterbij, 
dan kan ik Uw schoonheid zien 
en Uw liefde voelen, diep in mij. 
En Heer leer mij Uw wil 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven  
door de kracht van Uw liefde.  Refrein. 
 
 
- Interactie: uitleg en schrijven van 
adresgegevens en inleveren in de zonnehoed 
 
- Samenzang : Kom tot de Vader  (Opwekking 
599) 
 
Kom tot de Vader 
Nog voordat je bestond 
Kende Hij je naam 
Hij zag je elk moment 
En telde elke traan 
Omdat Hij van je hield 
Gaf Hij zijn eigen zoon 
Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt 
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En wat je nu ook doet 
Zijn liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ook deed 
Verandert daar iets aan 
Omdat Hij van je houdt 
Gaf Hij zijn eigen zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt 
 
Kom tot de Vader 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 
Is bij Hem bekend 
De liefde die Hij geeft 
De woorden die Hij spreekt 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
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En wat je nu ook doet 
Zijn liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ooit deed 
Verandert daar iets aan 
Omdat Hij van je houdt 
Gaf Hij zijn eigen zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt 
 
Kom tot de vader 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn  
Is bij Hem bekend 
De liefde die Hij geeft 
De woorden die Hij spreekt 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
 
Kom tot de vader 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al pijn  
Is bij Hem bekend 
De liefde die Hij heeft 
De woorden die Hij spreekt 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 


