
Orde voor de online jeugddienst 
zondag 28 juni om 19.00 uur 
Thema: Door de storm heen  
Beamer en kijktv: Marieke en Rik Timmer (1 en 2) 
Jeugddiaken: David de Roo (3) 
Jongerencombo: Rachèl-Piano, Marijn-Cagon/drums, Stijn-
cagon/drums, Manon-viool,  Koen-zang en Jasmijn piano en 
zang. (9) 
Spreker: Theo van ’t Hof (10) 
 
18:50 uur Voor de dienst speelt het jongerencombo 
twee liederen: 
 
Welkom in Gods huis 
Welkom van waar je ook komt 
't maakt niet uit waar je wieg ooit stond 
Waar je woont, waar je slaapt 
Hoe het wel of niet gaat 
Welkom van waar je ook komt 
 
God is de gastheer vandaag 
In Zijn huis is er altijd plaats 
Kom erbij, hier is hoop 
Hoe je leven ook loopt 
Want God is de gastheer vandaag 
 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Trek je jas uit, voel je thuis 
Welkom in Gods huis 
 
God heeft Zijn deur openstaan 
Ongeacht wat is misgegaan 
Neem je mooie cv 
Of je strafblad maar mee 
Want God heeft Zijn deur openstaan 
 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Trek je jas uit, voel je thuis 
 
 
 
 



10.000 redenen 
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 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
 
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 
 
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 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
 
 
19.00 uur Welkom door Carolien Oving (12) 
Gebed door Dominee Theo van ’t Hof 
 
Aansteken bijbelkaars door jongere (13) 
Lezen van Bijbelvers door jongere (13) 
Naar de overkant van het meer, Marcus 6: 47-53  
47 Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer en hij was alleen aan 
het land. 48 Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks 
vooruitkwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het 
meer naar hen toe en hij wilde hen voorbijlopen. 49 Toen ze hem over het water zagen 
lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was en ze schreeuwden het uit. 50 Ze 
hadden hem allemaal gezien en raakten in paniek. Maar hij sprak he meteen aan en 
zei: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang’. 51 Hij stapte bij heb in de boot en de wind 
ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. 52 Ze waren niet tot 
inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren. 
53 Nadat ze waren overgestoken, kwamen ze bij het Gennesaret aan land en daar 
legden ze aan. 
 
Jongerencombo speelt twee liederen: 
 
Beautiful mess 
I’ve got a secret to tell you now  
I’m not the person I think. I am  
After the song when the lights go down.  
I’m just as human as anyman 
Let’s stop pretending we’re perfect 
Every one show us your scars 
Everybody is broken so come just the way you are. 
 
We’re a beautiful mess no one here tot impress. We’re just temporary tragedies. One 
big messed up family singing Oh, oh oh We’re a beautiful mess. 
 
You see yourself through thee yes of shame. I see a flower down in the dirt. 
I know you’re trying to hide the pain. 
There is a remedy fort he hurt 
Let’s stop pretending we’re perfect 
Every one show us your scars 
Everybody is broken so come just the way you are. 
 



We’re a beautiful mess no one here tot impress. We’re just temporary tragedies. One 
big messed up family singing Oh, oh oh We’re a beautiful mess. 
 
There is grace for today. Mercy for our misstakes 
No more guilt no more shame. We’re a beautiful mess  
There is grace for today. Mercy for our misstakes 
No more guilt no more shame.  
 
We’re a beautiful mess no one here tot ipress. We’re just temporary tragedies. One big 
messed up family singing Oh, oh oh We’re a beautiful mess. 
 
We’re a beautiful mess. 
There is grace for today. Mercy for our misstakes 
No more guilt no more shame.  
We’re a beautiful mess. 
 
 
Oceans (Where Feet May Fail) 
You call me out upon the waters 
The great unknown where feet may fail 
And there I find You in the mystery 
In oceans deep My faith will stand 
 
And I will call upon Your name 
And keep my eyes above the waves 
When oceans rise, my soul will rest in Your embrace 
For I am Yours and You are mine 
 
Your grace abounds in deepest waters 
Your sovereign hand Will be my guide 
Where feet may fail and fear surrounds me 
You've never failed and You won't start now 
 
So I will call upon Your name 
And keep my eyes above the waves 
When oceans rise, my soul will rest in Your embrace 
For I am Yours and You are mine 
 
Spirit lead me where my trust is without borders 
Let me walk upon the waters 
Wherever You would call me 
Take me deeper than my feet could ever wander 
And my faith will be made stronger 
In the presence of my Savior (3x) 
 



I will call upon Your name 
Keep my eyes above the waves 
My soul will rest in Your embrace 
I am Yours and You are mine 
 
 
“Overdenking” Dominee Theo van ’t Hof 
Luisterlied: Oceaan van Racoon via Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=wg9b-1cIYCU 
 
Lied door Janita Rundervoort, Jasmijn, Marijn en Pim (15)  
 
My Lighthouse 
In my wrestling and in my doubts 
In my failures You won't walk out 
Your great love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea 
You are the peace in my troubled sea 
 
In the silence, You won't let go 
In the questions, Your truth will hold 
Your great love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea 
You are the peace in my troubled sea 
 
My lighthouse, my lighthouse 
Shining in the darkness. I will follow You 
My lighthouse, my lighthouse 
I will trust the promise 
You will carry me safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore 
 
I won't fear what tomorrow brings 
With each morning I'll rise and sing 
My God's love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea 
You are the peace in my troubled sea 
 
My lighthouse, my lighthouse 
Shining in the darkness, I will follow You 
My lighthouse, my lighthouse 
I will trust the promise 
You will carry me safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 

https://www.youtube.com/watch?v=wg9b-1cIYCU


Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore 
 
Fire before us, You're the brightest 
You will lead us through the storms 
Fire before us, You're the brightest 
You will lead us through the storms 
Fire before us, You're the brightest 
You will lead us through the storms 
Fire before us, You're the brightest 
You will lead us through the storms 
 
My lighthouse, my lighthouse 
Shining in the darkness, I will follow You 
My lighthouse, my lighthouse 
I will trust the promise 
You will carry me safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore 
 
 
Chatlijn 
Theo in gesprek met jongeren thuis via de chatlijn. Chris de Boer (16) zit op het podium 
om de binnengekomen vragen te stellen en jongeren via de chat te woord te staan. 
(Organiseren van een laptop met vaste lijn om uitval te voorkomen, Marieke gaat dit 
uitzoeken.) 
 
 
Gedicht Voetstappen in het zand voorgelezen door Jan Seton (17)  
 
Voetstappen 
Eens had een man een droom 
Hij droomde dat hij wandelde langs het strand 
Samen met God 
 
Tegen de blauwe lucht 
Tekenden zich perioden uit zijn leven af 
En voor iedere periode waren er twee paar voetafdrukken in het zand, 
Eén paar van hemzelf en het andere van God. 
 
Terugkijkend naar die voetafdrukken 
Zag hij opeens een stuk waar maar één paar voetafdrukken stond. 



Hij zag ook dat, dat precies was op het moeilijkste en verdrietigste moment uit zijn 
leven. 
 
Dus zei hij: “God, ik heb gezien dat juist op het moeilijkste en verdrietigste moment van 
mijn leven, er maar één paar voetstappen is. 
En U hebt nog wel beloofd dat U áltijd bij zou zijn. 
Ik snap niet dat U me juist op dát moment hebt verlaten! 
 
Maar God zei: “Mijn lieve kind, ik houd van je! En zal je nooit verlaten. 
In jouw momenten van strijd en lijden, 
Daar waar je maar één paar voetstappen ziet, 
Daar was het, dat ik je droeg! 
 
Rachél speelt zachtjes onder het gedicht een stukje piano 
 
 Gebed door Dominee Theo van ‘t Hof samen met een jongere (18) 
 
Het jongerencombo sluit de dienst af met twee liederen 
 
You Say 
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough 
Every single lie that tells me I will never measure 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 
 
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) 
What You 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 
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) 
What You say of me (I) 
Oh, I believe 
 
Taking all I have and now I'm layin' it at Your feet 
You'll have every failure God, You'll 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) 
What You say of me (I) 
I believe 
Oh, I believe (I), yes, I believe (I) 
What You say of me (I) 
I believe (oh) 
 
 
Ik wens jou 
Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
dat de liefde van je leven op je wacht 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan 
ik wens jou -volle dagen toe – en vrije tijd 
met kinderen om je heen, tot aan het eind 
 
een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 
 
‘k wens jou vrede toe om wie je bent 
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 
dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
in elk van de seizoenen dat je leeft 
 
een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 
 
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats 
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang 
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 
 
Collecte via de app Gift voor AE-diensten met QR-code, bankrekeningnummer 
 



NB: 
Niet onnodig lopen. Jongeren verspreid in de kerk plaatsen aan het gangpad zodat ze 
makkelijk naar voren kunnen lopen. Namen op de stoelen en bij binnenkomst gelijk 
gaan zitten. 
Jongeren moeten formeel nog wel wel toestemming geven voor uitzending via 
kerkdienstgemist. 
 
 
 


