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Orde van dienst  gez. Jeugddienst 
11 november  2018 in de 

Gereformeerde kerk te Lunteren 
 

 
 
Thema: 
 

 What would Jesus do? 
 
 
 
 
 
 
 
 
m.m.v.  huisband 
Voorganger: ds. Ria Scheltens-
Ritzema 
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Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 
U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon 

- Zegen 
  
- Samenzang: “Love shine a light” 
 
Love shine a light in every corner of my heart  
Let the love light carry, let the love light carry  
Light up the magic in every little part let our love  
Shine a light in every corner of our hearts 

Love shine a light in every corner of my dream  
Let the love light carry, let the love light carry  
Like the mighty river flowing from the stream  
Let our love shine a light in every comer of our dreams 

And we're all gonna shine a light together  
All shine a light to light the way  
Brothers and sisters in every little part  
Let our love shine a light in every corner of our hearts 

Love shine a light in every corner of the world  
Let the love light carry let the love light carry  
Light up the magic for every boy and girl  
Let our love shine a light in every corner of the world 

And we're all gonna shine a light together  
All shine a light to light the way  
Brothers and sisters in every little part  
Let our love shine a light in every corner of our hearts 
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Waar Uw grootheid wordt bezongen, 
wil ik knielen voor Uw troon. 
Waar U bent, verstilt de onrust, 
want U draagt de zegekroon. 
Vul dit huis nu met Uw glorie, 
vul ons hart met heilig vuur. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

-Refrein- 
Halleluja! Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, 
Die de wereld verwon. 

U zult altijd voor ons pleiten; 
U zocht door tot U ons vond. 
En geen macht kan U bestrijden, 
want U draagt de zegekroon. 
U bent Jezus, de Messias, 
Die de wereld redding biedt. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 
U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon! 

Aan het kruis leek U verslagen, 
maar U hebt de dood onttroond; 
zelfs het graf kon U niet houden, 
want U draagt de zegekroon. 

-Refrein- 
Halleluja! Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, 
Die de wereld verwon. 
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- Voor de dienst zingt de huisband:   Zie de stroom van Jezus’ liefde 
 
- 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. 

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: 

Refrein 
God maakt vrij, God maakt vrij 
in die hoop leven wij. 
Ons verdriet wordt een lied. 
God maakt vrij, God maakt vrij 
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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: 

Refrein 

God maakt vrij, God maakt vrij 
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: 

Refrein 

God maakt vrij, God maakt vrij 
God maakt vrij, God maakt vrij 

- Stil gebed en groet namens de Heer. 
 
- Samenzang: Heer die mij ziet zoals ik ben (Psalmproject) 
 
Heer die mij ziet zoals ik ben 
Dieper dan ik mijzelf ooit ken 
Kent U mij, U weet waar ik ga 
U volgt mij waar ik zit of sta 
Wat mij ten diepste houdt bewogen )2x 
’t ligt alles open voor uw ogen          )2x 
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Wat een prachtige naam heeft Hij  
Wat een prachtige naam heeft Hij  
De naam van Jezus onze Heer  
Wat een prachtige naam heeft Hij  
Niets is aan Hem gelijk  
Wat een prachtige naam heeft Hij  
De naam van Jezus 
 
U wilde geen hemel zonder ons 
Daarom Jezus, bracht u de hemel naar beneden 
Mijn zonde was groot, Uw liefde was groter 
Wat kan ons nu nog scheiden 
 
Wat een prachtige naam heeft Hij  
Wat een prachtige naam heeft Hij  
De naam van Jezus onze Heer  
Wat een prachtige naam heeft Hij  
Niets is aan Hem gelijk  
Wat een prachtige naam heeft Hij  
De naam van Jezus 
 
- Dankgebed/voorbeden/Onze Vader 
 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Jeugdwerk, tijdens de collecte zingt en speelt 
huisband: Lion and the lamb 
 
- Slotlied: Zegekroon (opwekking 764) (staande) 
 
U zult altijd voor ons strijden; 
U hebt steeds Uw trouw getoond. 
Deze waarheid is mijn blijdschap: 
Heer, U draagt de zegekroon, 
U, mijn Helper en Beschermer, 
U, mijn Redder en mijn Vriend. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
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- Ds. Ria Scheltens- Ritzema  over: “What would Jesus do?” 
 
- Samenzang : What a beautiful name it is  (Hillsong) 
 
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 

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 

You didn'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 

U was het Woord aan het begin 
Eén met God de Heer, de Allerhoogste 
Uw verborgen glorie in de schepping 
Nu in U geopenbaard : Christus 
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U bent mij overal nabij 
Uw ogen waken over mij 
Van toen ik vormloos ben ontstaan 
U wist hoe het zou verder gaan 
O God hou mij geheel omgeven       )2x 
En leidt mij op de weg van ’t leven   )2x 
En leidt mij op 
En leidt mij op de weg van ‘t leven 
 
- Gebed om de Heilige Geest 
 
- Inleiding op het thema: Edith over Jesus friend of sinners  van Casting 
Crowns 
 
- We luisteren en kijken naar dit lied Jesus friend of sinners  via de 
beamer. 
 
- De Bijbel open: Johannes 15:15  
 
- Samenzang : No longer slaves 
 
You unravel me with a melody. 
You surround me with a song 
of deliverance from my enemies, 
‘till all my fears are gone. 

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



6 
 

(Refrein 2x) 

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. 

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) 

(Refrein 2x) 

Geen slaaf meer 

U ontrafelt mij, met de melodie 

U  omringt mij met een lied 

van bevrijding, van mijn vijanden 

tot al mijn angsten weg zijn.  

Ik ben geen slaaf van angsten meer 

Ik ben het kind van God  

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 het kind van God  
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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 het kind van God. 

- Ria Scheltens-Ritzema over St. Maarten 
  en bijbel open Mattheüs 25 
 
- Samenzang : Toon mijn liefde (opwekking 705) 
 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 

-Refrein- 
Toon mijn liefde, aan de ander 
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. 

In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 

-Refrein 


