
3 juni 2018 – dienst voor jong en oud – thema: Dan heb je GELUK 

Creative zingt: In dit huis - Veldhuis & Kemper  

In dit huis is het mooi 

Is het constant een zooi 

Er is lief  

Er is leed 

Er is zuinig of breed 

Er is kort  

Er is lang 

Vrolijk en bang 

Er is hoop  

Er is stil 

Er is zang 

 

Er is langzaam of snel 

Hemel en hel 

Er is warm  

Er is koud 

Er is goed en vertrouwd 

Er is lol  

Er is pijn 

Donker en fijn  

Er is leeg  

Er is vol of alleen 

En er is samen 

 

In dit huis 

Met z'n deuren en muren 

Al die duizenden uren 

In dit huis 

Het is maar steen 

Maar zonder jou is het er geen 

 

Er is ruzie en zwijgen 

Geven en krijgen 

Gesloten en vrij 

Chagrijnig en blij 

Er is helder en vaag 

Ooit of vandaag 

Er is nieuw  

Er is weer 

Voor de zoveelste keer 

Er is gezond en er is ziek 

Haast of romantiek 

Windstil of orkanen 

Er is zon 

Er zijn tranen 



Er is rust  

Er is druk 

Verdriet en geluk 

Er zijn dromen  

Er is hopeloos 

En er is samen 

 

In dit huis 

Met z'n deuren en muren 

Al die duizenden uren 

In dit huis 

Het is maar steen 

Maar zonder jou is het er geen 

 

Er zijn stiltes en stemmen 

Er is zoveel te temmen 

Er is trots en is schamen 

Het is roeien met riemen en amen 

Er zijn de violen 

Of er zijn de gladiolen 

 

In dit huis 

Als alle huizen 

Met hun krachten en kruizen 

In dit huis ben ik thuis 

In dit huis 

Met z'n deuren en muren 

Al die duizenden uren 

In dit huis 

Het is maar steen 

Maar zonder jou is het er geen 

In dit huis 

Welkom door ouderling van dienst 

 

Zingen: lied 216 

 

Stil moment voor persoonlijke voorbereiding 

 

Bemoediging en groet 

v.: wij zijn bij elkaar in de naam van de Heer 

a.: die hemel en aarde gemaakt heeft 

v.: Hij blijft trouw tot in eeuwigheid 

a.: en belooft dat Hij ons nooit loslaat 

 

v.:  de Heer zij met je 

g.:  ook met u zij de Heer. 

 

  



Over de dienst 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed  

Gesprek met de kinderen (groep 1-6 naar KWD)  

Als de kinderen naar de kinderwoorddienst gaan, zingen we lied 423: 1 

Dan heb je GELUK - beelden uit de reclame – wat vertelt de wereld je over geluk? 

https://www.youtube.com/watch?v=YjCtuVqulMY 

https://www.youtube.com/watch?v=-v7DXgU0SCk 

https://www.youtube.com/watch?v=GNzsiQz5O9E 

Dan heb je GELUK – Elvira  

Geluk 

Geluk is geen kathedraal, 

misschien een klein kapelletje. 

Geen kermis luid en kolossaal, 

misschien een carrouselletje. 

Geluk is geen zomer van smetteloos blauw, 

maar nu en dan een zonnetje. 

Geluk dat is geen zeppelin, 

t is hooguit n ballonnetje. 

Creative zingt: Mooi 

Hoe val je in slaap? Hoe begint je dag? 

Open je je ogen met een traan of met een lach 

en kijk je om je heen, en zie je dan de zon 

Of zoek je achter alles naar de schaduw op de grond 

Leef je voor geluk? Of sterf je van verdriet 

https://www.youtube.com/watch?v=YjCtuVqulMY
https://www.youtube.com/watch?v=-v7DXgU0SCk
https://www.youtube.com/watch?v=GNzsiQz5O9E


En voelt dat als een keuze of heb jij die keuze niet 

Het maakt niet echt iets uit, of dat de waarheid is of niet 

Het is hoe jij het ziet 

 

Hoe mooi kan het leven zijn 

Het is maar hoe je kijkt, het is maar wat je droomt 

Hoe mooi is jouw werkelijkheid, jij bent net zo rijk 

Zo rijk als je je voelt 

 

Weet je wat je hebt? Is de cirkel rond 

Zie je wat er staat of enkel wat er stond 

Krijg je wat je wilt, of zelfs meer dan wat je vroeg 

Ben je tevreden met het minste of is het meeste niet genoeg 

Raak je verwonderd van de sneeuw, van het ruizen van de wind 

Geniet je van de vogels, van het lachen van een kind 

Creëer je je geluk, want binnen in jezelf is waar het eindigt en begint 

 

Hoe mooi kan het leven zijn 

Het is maar hoe je kijkt, het is maar wat je droomt 

Hoe mooi is jouw werkelijkheid, jij bent net zo rijk 

Zo rijk als je je voelt 

Zo rijk als je je voelt 

 

Hoe mooi kan het leven zijn 

Het is maar hoe je kijkt, het is maar wat je droomt 

Hoe mooi is jouw werkelijkheid, jij bent net zo rijk 

Zo rijk als je je voelt 

Zo rijk als je je voelt 

Zo rijk als je je voelt 

Dan heb je GELUK – uit de Bijbel – de Samaritaan  

Zingen: lied 568b (3x) 

Dan heb je GELUK -  

 

 

 

 

 

 

 



 

Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=GPeeZ6viNgY 

Wat is geluk voor jou? In gesprek met wie daar iets over wil zeggen. 

Creative zingt: Gek van geluk 

Met stevige stenen, 

van onder naar boven, een muurtje gebouwd en binnen gebleven. 

Door schade en schande in iemand veranderd, 

die niemand vertrouwd, zich niet durft te geven. 

Wat ik niet durf te zoeken, komt uit onverwachte hoeken naar mij. 

Dit is het moment, ik word wie ik ben, 

ontmoet in mezelf wie ik nooit hebt gekend. 

Ik vertrek, naar deze plek. Alleen hier ben ik gek van geluk. 

Zo goed als ik kon, 

een onzekere sprong in het diepe gewaagd, net boven gekomen. 

Het voelde als falen, 

maar zonder de dalen is niemand iets waard en blijft het bij dromen. 

Misschien heb ik me vergist, maar ik had niets willen missen van jou. 

Dit is het moment, ik word wie ik ben, 

ontmoet in mezelf wie ik nooit hebt gekend. 

Ik vertrek, naar deze plek. Alleen hier ben ik gek van geluk. 

Is het waard, de pijn te aanvaarden? 

Dan valt wat me al die tijd angst heeft gebaard, 

op z'n plek. Volmaakt imperfect, het is echt, ik ben gek van geluk. 

Met al wat ik weet en liever vergeet, 

zou ik het evengoed opnieuw doen. 

Dit is het moment, ik word wie ik ben, 

ontmoet in mezelf wie ik nooit heb gekend, 

ik vertrek, naar deze plek. Alleen hier ben ik gek van geluk. 

Is het waard, de pijn te aanvaarden? 

Dan valt wat me al die tijd angst heeft gebaard, 

op z'n plek. Volmaakt imperfect, het is echt ik ben gek van... 

Dit is het moment, ik word wie ik ben, 

ontmoet in mezelf wie ik nooit hebt gekend. Ik vertrek, naar deze plek. 

Alleen hier ben ik gek, het is echt, ik ben gek van geluk. 

 

Gebeden, gezongen Onze Vader – lied 1006 

Inzameling van gaven. Tijdens de inzameling zingt Creative: Happy – Pharell Williams 

Over geluk gesproken…. 

Creative zingt: May you have … 

 

May you have a roof above your head.  

May your house be home to you, your table filled with bread.  

May you have a soft and silent sleep, all through the night. 

https://www.youtube.com/watch?v=GPeeZ6viNgY


May your lover in your arms be your delight.  

 

May you have enough to go around.  

May you have the wealth to know, what you can live without.  

May you have a full days work to do, and time was spend  

with all your children's kin till your life's end.  

 

A wall for the wind and a fire for the cold.  

A coat for the rain and a friend for the road. 

 

May you be at peace with who you are.  

And may you laugh and cry with those around you  

near and far.  

May your heart be found by love, that will survive  

in all the changing seasons of your life. 

 

 A wall for the wind and a fire for the cold.  

A coat for the rain and a friend for the road. 

 

I'll protect you from the wind and I will find a shelter.  

In the night I will light a fire so you won't get cold.  

In the dark I'll be around you like an guardian angel. 

I'll be there, cause together we walk the road. 

 

Vertaling:  

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 vind 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. 

Slotlied: lied 419 

Zegen 


