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Growing up 

 
 
 
 
 



Voorganger: Harrie Strubbe 
Muziek: Lucas Wiersema 

Lector: Pieter Otter 
-Orgelspel 
-Woord van welkom en mededelingen 
 
-Beginlied: Lied 288  
 
 Goedemorgen, welkom allemaal. 
 ik met mijn en jij met jouw verhaal. 
 lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 
 alles mag er zijn! 
 God, ik vraag U, kom in onze kring. 
 Wees erbij, wanneer ik bid en zing. 
 Ik met mijn en U met uw verhaal 
 verteld in mensentaal. 
 
-V.       : Ook deze morgen zeggen wij  dat 
              onze hulp is in de Naam  van de Heer, 
-Gem.: Schepper van hemel en aarde. 
-V.       : Wij danken U voor deze nieuwe morgen 
-Gem.:  Wij danken U voor elke nieuwe dag. 
-V.      :  Laat uw licht ons de weg wijzen 
-Gem.:  op onze zoektocht in het leven. Amen 
 
-Introductie van het thema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-We kijken en luisteren naar “Afraid in the  dark’ van Chef Special 
 



There’s a monster under my bed, we pillow talk, 
O , how I long te be its friend 

But I don’t wanna end up in that same place again. 
 

I been doing better, 
Been through heavy weather, 

Never going back 
 

I am still afraid of the dark 
Even though there’s s sky full of stars. 

I don;t know where I’m going, but ‘m on the  run, 
Can you leave me a little light? 

Sing another song, come sleepwalk with me till it’s dawn 
Come sweet talk to me ‘til my heart has got nothing  

but love for the dark 
and I wish I was fast asleep, dreaming of my masterpiece, 

demons come and dance with me, o you best believe 
 

There’s a monster under my bed 
and it grows when I forget…….. 

 
 
-Uit wat voor wereld zijn we gekomen: Kyrie en Gloria 
 
-Lied 301 c  
-Gloria 
 
 
-We luisteren naar het verhaal van de ‘verloren zoon’ uit  
 “Woord voor woord” van Karel Eykman 
 
-We luisteren en kijken naar “Try again” van Chef Special 
 

You can try, you can try agrain if you want to 
There’s nothing but cool water down there to catch you. 

 
 
 



Heilige Chaos 
 

Meditatieve wandeling 
Een wandeling in stilte, met voor de tweede helft een gedachte 

 

Bad habits 
Nav een videoclip van Ed Sheeran een gesprek over slechte 

gewoontes 
 

De bal is rond, maar is er nog meer….? 
Met de bal in de buurt horen we een opmerkelijke uitspraak, 

maar van wie en wat zegt het ons? 
 

Monsters onder het bed? ( 1)  
We maken onze eigen Casper en Hobbes-strip 

 

Monsters onder het bed? ( 2)  
Maak een schilderij van jouw monsters onder het bed 

 

Wat wilde jij later worden? 
Dromen hebben we allemaal gehad,  

maar wat is er van gekomen? Een gesprek 
 
 
 

-Growing up: De wereld in; Hannen oan it stjoer! 
 ( tekst Jelle Bangma, melodie Lied 718) 
 Wy dy’t fytse grut of lytse 
 gean de dyken oer. 
 Auto’s avenseare, toeters protesteare: 
 hannen oan it stjoer! 
 
 Eigen strjitte, ’t doarp ferlitte 
 fierder fan de toer. 
 Earst noch even wenne, dan de stêd ferkenne: 
 hannen oan it stjoer! 



 
 Wy dy’t sizze: grins ferlizze 
 is in aventoer, 
 mar op nije wegen, ‘voor de wind of tegen’: 
 hannen oan it stjoer! 
 
 Sa’t wy binne, wat wy kinne, 
 stek de dyk mar oer 
 mei ús dreamen, winsken we lyts’en grutte minsken: 
 hannen oan it stjoer! 
 
-We nemen afscheid van Aafke Stegeman  
 
-Lied 783  
 
 
 Voor mij is geluk de wind om mijn oren, 
 de zon in de lucht en languit in ’t gras. 
 Voor mij is geluk de stilte te horen 
 om zo te ontdekken hoe het ooit was. 
 
 
 Voor mij is geluk om vrede te maken, 
 de hoop dat het kan, die wil ik niet kwijt. 
 Voor mij is geluk de ruzies te staken 
 om muren te slechten, stoppen met strijd. 
 Om liefde te geven, nu en altijd. 
 
-Wij gedenken Tippy Talsma-Hietkamp 
 
-Voorbeden, met lied 458 A en gezongen “Onze Vader”  
 
-Toelichting bij het collectemoment van de diakonie 
 
-We kijken en luisteren ‘Better Days” door Wier 



 
If the lights up in the sky could nake a wish come true tonight 

I see better days, 
If we all stand together, I know we cxam make it right 

I see better days. 
Wide awake under the stars 
And I know we’re miles apart 
But I hold you in my heart.I do 

Couldn’t we alle live a life in peace? 
But the change we wanna see 

Think it’s more than just a dream, I do. 
 

Now I won’t stop, and my heart is beating 
Won’t stop and I start beleavin’ 
Hold on when the night is cold 

You are not alone. 
 

If the lights in the sky….. 
 
Zegen ( van Sint Patrick)  
 
-Orgelmuziek 
 
 
  


