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ORDE VAN DIENST TOP ALLERTIJDEN-DIENST, 14 FEBRUARI 2021: 

 

Thema: HOE KUN JE GODS PLAN IN JOUW LEVEN ONTDEKKEN? 

 

Orgelspel  

 

Welkom 

 

Intochtslied: Lied 216: 1, 2 en 3, gespeeld door organist, gelezen door 

voorganger 

 

Moment van stilte, bemoediging en groet 

 

HOE KUN JE GODS PLAN IN JOUW LEVEN ONTDEKKEN? ZEVEN-STAPPEN-

PLAN: 

 

1, Vertrouwen hebben 

 

Eerste filmfragment: een stem... 

 

Lied: Semi-Automatic - Twenty One Pilots 

https://youtu.be/HiwGaHsxgNo  

 

Tweede filmfragment: op reis... 

 

2, Ontdek wat je motiveert 

 

Lied: Lemon Tree - Fools Garden 

https://youtu.be/l2UiY2wivTs  

 

3, Niet moeten, maar willen 

 

Lezen: 1 Koningen 3: 10 t/m 14, Bijbel in Gewone Taal 

 

Lied: Lied 105 uit Geroepen om te zingen: Zoek eerst het Koninkrijk van 

God 

https://youtu.be/9eEa_aaSxvU  

 

4, Ga de uitdagingen aan 

 

Lezen: Marcus 10: 17 t/m 22, Bijbel in Gewone Taal 

https://youtu.be/HiwGaHsxgNo
https://youtu.be/l2UiY2wivTs
https://youtu.be/9eEa_aaSxvU
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Aankondiging collecte 

 

Lied: Used to love - Martin Garrix & Dean Lewis 

https://youtu.be/hqnBcR69uCg  

 

5, Angst laten vervangen door moed te gaan en jou verder te brengen, 

waar je alleen zou kunnen komen. 

 

Gedicht: 

 

Vol vertrouwen: ik heb dit geschreven met het krantenartikel in mijn 

achterhoofd dat 80% van de jongeren tegen een burn out aan zou zitten 

(Wil Cats) 

 

De wereld is niet meer wat het was 

Geen clubjes, niet meer samen in de klas 

Vaak alleen en met veel vragen 

Rijgen zich aan één de dagen 

 

In deze wereld is angst dichtbij 

Angst voor ziekte of gewoon voor mij 

Angst dat ik nu school niet meer red 

Angst omdat er niemand is die daar nog op let 

 

Toch weet ik dat U er bent 

Die mij, ook vandaag, gewoon kent 

U wilt er zijn, bij al mijn zorgen 

Niet vandaag of enkel morgen 

 

U bent er niet alleen in mijn dromen 

Maar ik kan altijd biddend tot U komen 

Wilt U mij helpen om op te staan 

En vol vertrouwen mijn weg te gaan! 

 

Lied: Don’t stop me now – Queen 

https://youtu.be/worQKjeLxkg  

 

6, Bidden helpt! 

 

https://youtu.be/hqnBcR69uCg
https://youtu.be/worQKjeLxkg
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Gebeden, stilte, het Onze Vader: Lied 371, gespeeld door organist, 

gelezen door voorganger 

 

7, Gods leiding 

 

Lied: Alone, Pt. II – Alan Walker, Ava Max 

https://youtu.be/_FB6nO_qZQ4  

 

Het verhaal van Jona 

 

Lied: Heaven – Avicii 

https://youtu.be/qY2XMFEs-I4  

 

Zegen 

 

Zegenlied: Lied 425, gespeeld door organist, gelezen door voorganger 

 

Orgelspel 

https://youtu.be/_FB6nO_qZQ4
https://youtu.be/qY2XMFEs-I4

