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Orde van Dienst - Top2000 viering  
zondag 27 december 10:00 uur  
 
Verbondskerk, Vijfhuizen 

 
 
Voorbereiding: Nanda Perk, Jeroen Perk, Margriet van der Goot, Marjolein van Zanten en 
Pepijn Pronk 
 
Interactie via WhatsApp te benaderen via: tinyurl.com/5huizen 
 

 

Vooraf 

Voor de viering luisteren we naar: 

- Alles is liefde – Blof  

- One of us – Joan Osborne  

- Soldier on – Direct  

 

Voorzang: So this is Christmas – Queen (4:37) 

Oh my love, we've had our share of tears 
Oh my friends, we've had our hopes and 
fears 
Oh my friends, it's been a long hard year 
But now it's Christmas 
Yes, it's Christmas 
Thank God it's Christmas 
 
The moon and stars seem awful cold and 
bright 
Let's hope 
The snow will make this Christmas right 
My friend, the world will share this special 
night 
 
Because it's Christmas, yes it's Christmas 
Thank God it's Christmas 
For One Night 
Thank God it's Christmas, yeah 
Thank God it's Christmas 
Thank God it's Christmas 
Can it be Christmas? 
Let it be Christmas, every day 
 
Oh my love, we live in troubled days 
Oh my friend, we have the strangest ways 
All my friends, on this one day of days 
Thank God it's Christmas 
Yes it's Christmas 
Thank God it's Christmas 
For One Day 
 
Christmas, a very merry Christmas to you 
all 

O, mijn liefde, we hebben ons deel van 
verdriet gehad 
O, mijn vrienden, we hebben hoop en angst 
gekend 
O, mijn vrienden, Het is een lang moeilijk 
jaar geweest. Maar nu is het Kerstmis, ja, 
het is Kerstmis. God zij dank het is Kerstmis 
 
De maan en de sterren zien er 
verschrikkelijk koud en fel uit 
Laten we hopen dat de sneeuw 
deze Kerstmis goed maakt 
Mijn vriend, de wereld zal deze speciale 
nacht delen 
 
Want het is Kerstmis, ja, het is Kerstmis 
Dank de heer dat het Kerstmis is 
Voor één nacht 
Dank de heer dat het Kerstmis is 
God zij dank, het is Kerstmis 
God zij dank, het is Kerstmis 
Kan het Kerstmis zijn? 
Laat het toch Kerstmis zijn, elke dag 
 
Oh, mijn liefde, we leven in moeilijke tijden 
Oh, mijn vriend, we hebben de raarste 
manieren 
Al mijn vrienden, op deze dag der dagen 
God zij dank het is Kerstmis 
Ja, het is Kerstmis 
God zij dank het is Kerstmis, voor één dag 
 
Kerst, een heel gelukkig kerstfeest voor 
iedereen 
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Welkom en mededelingen door Pepijn 

Voorbereiding door Nanda 

 

Stilte 

Votum: Vanuit de stilte mogen wij erop vertrouwen dat onze hulp en onze verwachting is van 

God, onze Heer. Hij die alles maakte, laat niet los wat hij begon.  

Groet: En in de naam van die God mogen we elkaar vanmorgen groeten met vrede van 

Christus in de nabijheid van de Geest. Laten we elkaar dan ook groeten via WhatsApp 

(https://tinyurl/5huizen).  

Drempelgebed: Psalm 139: 1-12 door Nanda (Bijbel in Gewone Taal) 

1… Heer, u weet alles van mij, u kent mij. 
2U weet waar ik ben, en u weet waar ik heen ga. U weet wat 
ik denk, ook al bent u ver weg. 
3U ziet me als ik thuis ben en u ziet me onderweg. U ziet 
alles wat ik doe. 
4Voordat ik mijn mond opendoe, weet u al wat ik wil zeggen. 
5U bent vóór mij en achter mij, u bent om mij heen. Uw hand 
houdt me vast. 
6Ik vind het een wonder dat u mij zo goed kent. Ik kan het 
niet begrijpen. 
7Waar kan ik heen gaan zonder dat u het merkt? Waar kan 
ik heen vluchten zonder dat u mij ziet? 
8Ik kan wel naar de hemel klimmen, maar dan bent u daar. 
Ik kan wel afdalen naar het land van de dood, maar daar 
bent u ook. 
9Ik kan naar de plaats gaan waar de zon opkomt. Ik kan 
naar de plaats gaan waar de zon ondergaat. 
10Maar ook daar zal uw hand mij leiden, ook daar houdt u 
hand mij vast. 
11Ik kan wel willen dat het donker wordt, zodat u mij niet ziet. 
Ik kan wel willen dat de dag verandert in nacht. 
12Maar voor u is het donker niet donker. Voor u is de nacht 
net zo licht als de dag. De duisternis lijkt op het licht. 

 

 

Lied: Roller Coaster – Danny Vera  

Here we go 
On this roller coaster life we know 
With those crazy highs and real deep lows 
I really don't know why 
 
And I will go 
To the farthest place on earth I know 
I can travel all the road, you see 
'Cause I know you're there with me 
You don't have to slow me down 
'Cause I will always be around 
I will find my way back home 
Where magnolia grows, where magnolia 
grows 
 

Daar gaan we dan 
In dit achtbaanleven dat we kennen 
Met die idiote hoogten en echt diepe dalen 
Ik weet echt niet waarom 
 
En ik zal gaan 
Naar de verste plek op aarde die ik ken 
Ik kan de hele weg afreizen, weet je 
Want ik weet dat U bij me bent 
U hoeft me niet af te remmen 
Want ik zal altijd in de buurt zijn 
Ik zal mijn weg terug naar huis vinden 
Waar de magnolia groeit, waar de magnolia 
groeit 
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But I guess you know 
Why I do what I do and where I go 
I try to fill that empty space inside 
But I can't do that without you 
You're even with me in my dreams 
I see a sail, the seven seas 
I will try to find my way 
You're always there tomorrow, you're 
always there tomorrow 
 
Here we go 
On this roller coaster life we know 
With those crazy highs and real deep lows 
I really don't know why 
And I will go 
To the farthest place on earth I know 
I can travel all the road, you see 
'Cause I know you're there with me 
You don't have to slow me down 
'Cause I will always be around 
I will find my way back home 
Where magnolia grows, where magnolia 
grows 
 
Here we go 
On this roller coaster life we know 
With those crazy highs and real deep lows 
I really don't know why 
And I will go 
To the farthest place on earth I know 
I can travel all the road, you see 
'Cause I know you're there with me 
 
Here we go 
On this roller coaster life we know 
I can travel all the road, you see 
'Cause I know you're there with me 
'Cause I know, oh I know 
You're there with me 

Maar ik denk dat U wel weet 
Waarom ik doe wat ik doe en waar ik heen 
ga. Ik probeer een leegte in mij te vullen. 
Maar dat kan ik niet doen zonder U. 
U bent zelfs bij me in mijn dromen 
Ik zie een zeil, de zeven zeeën. 
Ik zal proberen mijn weg te vinden 
U zult er elke morgen zijn, morgen zult U er 
altijd zijn. 
 
Daar gaan we dan 
In dit achtbaanleven dat we kennen 
Met die idiote hoogten en echt diepe dalen 
Ik weet echt niet waarom 
En ik zal gaan 
Naar de verste plek op aarde die ik ken 
Ik kan de hele weg afreizen, weet je 
Want ik weet dat U bij me bent 
U hoeft me niet af te remmen 
Want ik zal altijd in de buurt zijn 
Ik zal mijn weg terug naar huis vinden 
Waar de magnolia groeit, waar de magnolia 
groeit 
 
Daar gaan we dan 
In dit achtbaanleven dat we kennen 
Met die idiote hoogten en echt diepe dalen 
Ik weet echt niet waarom 
En ik zal gaan 
Naar de verste plek op aarde die ik ken 
Ik kan de hele weg afreizen, weet je 
Want ik weet dat U bij me bent 
 
Daar gaan we dan 
In dit achtbaanleven dat we kennen 
Ik kan de hele weg afreizen, weet je 
Want ik weet dat jij bij me bent 
Want ik weet, oh weet 
Dat U bij me bent 

 

Kyrie en Gloria  

Laten we de Heer nu vragen om er te zijn voor die mensen die op dit moment niet gelukkig 

zijn en op die plaatsen in de wereld waar het niet goed gaat met Gods schepping. En laten 

we daarna God prijzen want zijn liefde kent geen einde. 

Tijdens het kyrielied vragen we jullie om jullie gebedsintenties te delen via WhatsApp.  
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Kyrielied:  Kan ik iets voor je doen – De Dijk  

Kan ik iets voor je doen? 
Kan ik iets voor je zijn 
In dit wrange seizoen 
Met zijn kruipend venijn 
 
Kan ik iets voor je zijn 
Met een blik een gebaar 
Met een arm om je heen 
Of een hand uit je haar 
 
Kan ik iets voor je zijn 
In je grote gemis 
Omdat wie je zo liefhad 
Er nu niet meer is? 
 
Kan ik iets voor je doen? 
Met een blik met een woord 
Dat doet denken aan toen 
Dat je even weer voort? 
 
Is er iets wat je wilt 
Wat je stilte verstoort 
In het kaal en het kil 
Wat je graag van me hoort 
 
Is er iets wat ik doen kan 
Wat je helpt in de pijn? 
Wat iets voor je betekent 
Wil ik graag voor je zijn 
 
Kan ik iets voor je doen? 
Misschien een lied een gedicht 
Dat je wanhoop benoemt 
En je last iets verlicht? 
 
Waar je droevig van wordt 
Maar toch huilend om lacht 
Dat je dagen verkort 
Dat je nachten verzacht 
 
Is er iets wat ik doen kan 
Wat troost in je verdriet? 
Want straks moet je weer verder 
Ook al wil je nog niet 
 
Is er iets wat ik doen kan 
Wat je helpt in de pijn? 
Wat iets voor je betekent 
Zou ik graag voor je zijn 
 
Kan ik iets voor je zijn 
Een soort arm om je heen? 
Zodat het iets minder schrijnt 
En je niet zo alleen? 
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Glorialied:  Pride – U2  

One man come in the name of love 
One man come and go 
One man come here to justify 
One man to overthrow 
 
In the name of love 
What more in the name of love? 
In the name of love 
What more in the name of love? 
 
One man caught on a barbed wire fence 
One man he resists 
One man washed up on an empty beach 
One man betrayed with a kiss 
 
In the name of love 
What more in the name of love? 
In the name of love 
What more in the name of love? 
 
Early morning, April four 
Shot rings out in the Memphis sky 
Free at last, they took your life 
They could not take your pride 
 
In the name of love 
What more in the name of love? 
In the name of love 
What more in the name of love? 
 
In the name of love 
What more in the name of love? 
In the name of love 
What more in the name of love? 

Eén man komt in de naam der liefde 
Eén man komt en gaat. 
Eén man komt om hier om te rechtvaardigen 
Eén man om omver te werpen. 
 
In de naam der liefde 
Wat meer in de naam der liefde. 
In de naam der liefde 
Wat meer in de naam der liefde. 
 
Eén man gevangen in een hek van 
prikkeldraad 
Eén man hij biedt weerstand 
Eén man aangespoeld op een leeg strand 
Eén man verraden door een kus. 
In de naam der liefde 
Wat meer in de naam der liefde. 
In de naam der lierde 
Wat meer in de naam der liefde. 
 
's Ochtends vroeg, vier april 
Schoten klinken in de lucht in Memphis. 
Eindelijk vrij, ze namen je leven 
Ze konden je trots niet nemen. 
 
In de naam der liefde 
Wat meer in de naam der liefde. 
In de naam der lierde 
Wat meer in de naam der liefde. 
 
In de naam der liefde 
Wat meer in de naam der liefde. 
In de naam der lierde 
Wat meer in de naam der liefde. 

 

Ter inspiratie 

Gebed 

 

Schriftlezing: Lucas 2: 25-32 

25In Jeruzalem woonde een man die Simeon heette. Simeon was goed en eerlijk, trouw aan 

God. Hij wachtte zijn hele leven al op de redding van Israël. De heilige Geest was in Simeon, 
26en die had hem verteld: ‘Voordat je sterft, zul je de messias zien die God beloofd heeft.’  
27De heilige Geest stuurde Simeon naar de tempel. Op hetzelfde moment kwamen ook Jozef 

en Maria naar de tempel. Zij brachten Jezus [die 40 dagen oud was] daarheen om alles te 

doen wat verplicht was volgens de wet.  
28Toen Simeon het kind zag, nam hij het in zijn armen en dankte God. Hij zei: 
29’Heer, ik ben uw dienaar.  

Nu kan ik rustig sterven,  

zoals u mij beloofd hebt. 
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30Want nu heb ik zelf de redder gezien. 
31U hebt hem gestuurd om alle volken te redden. 
32Hij is het licht, hij wijst de volken de weg naar u.  

Hij is de held van uw volk Israël. 

 

Lied:  Sound of Silence – Disturbed  

Hello darkness, my old friend 
I've come to talk with you again 
Because a vision softly creeping 
Left its seeds while I was sleeping 
And the vision that was planted in my brain 
Still remains 
Within the sound of silence 
 
In restless dreams I walked alone 
Narrow streets of cobblestone 
'Neath the halo of a street lamp 
I turned my collar to the cold and damp 
When my eyes were stabbed by the flash of 
a neon light 
That split the night 
And touched the sound of silence 
 
And in the naked light, I saw 
Ten thousand people, maybe more 
People talking without speaking 
People hearing without listening 
People writing songs that voices never 
share 
And no one dared 
Disturb the sound of silence 
 
"Fools", said I, "You do not know 
Silence like a cancer grows 
Hear my words that I might teach you 
Take my arms that I might reach you" 
But my words, like silent raindrops fell 
And echoed 
In the wells of silence 
 
And the people bowed and prayed 
To the neon god they made 
And the sign flashed out its warning 
In the words that it was forming 
And the sign said, "The words of the 
prophets are written on the subway walls 
And tenement halls" 
And whispered in the sound of silence 

Hallo duisternis, mijn oude vriend 
Ik kom weer met je praten 
Want een visioen plaagt me 
Laat zijn zaad achter terwijl ik slaap 
En het visioen is geplant in mijn gedachten 
Toch blijft 
Van binnen het geluid van stilte 
 
In rusteloze dromen liep ik alleen 
Nauwe straten met kasseien 
Onder het licht van een straatlantaarn 
Ik draaide mijn kraag naar kou en de nevel 
Wanneer mijn ogen gestoken werden door 
het felle neonlicht, dat de nacht in tweeën 
spleet 
En het geluid van stilte raakte 
 
En in het naakte licht zag ik 
Tienduizend mensen, misschien meer 
Mensen pratend, zonder iets te zeggen 
Mensen horend, zonder te verstaan 
Mensen liedjes schrijvend die stemmen 
nooit zullen delen 
En niemand durfde 
Het geluid van stilte lastig te vallen 
 
'Gekken' zei ik, 'Jullie weten niet 
Dat stilte als kanker groeit. 
Hoor mijn worden ze leren je misschien 
iets, pak mijn armen ze kunnen je 
misschien aanraken.' Maar mijn woorden 
vielen als stille regendruppels, 
En echoden in de putten van stilte 
 
En de mensen bogen en aanbaden 
de god van neon die ze gemaakt hadden 
En het teken flitste zijn waarschuwing 
In de woorden die zich vormden 
En het teken zei, 'de woorden van de 
profeten zijn geschreven pp de muren van 
de metro en flatgebouwen.' 
En fluisterden het geluid van stilte 

 

1e Overdenking door Pepijn 

2e Overdenking van Margriet door Marjolein 
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Lied:  Mag ik dan bij jou – Claudia de Breij  

Als de oorlog komt, en als ik dan moet schuilen, 
Mag ik dan bij jou? 
Als er een clubje komt, waar ik niet bij wil horen, 
Mag ik dan bij jou? 
Als er een regel komt, waar ik niet aan voldoen kan 
Mag ik dan bij jou? 
En als ik iets moet zijn, wat ik nooit geweest ben, 
Mag ik dan bij jou? 
 
Mag ik dan bij jou schuilen, 
Als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen, 
Droog jij m'n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag, 
Mag jij altijd bij mij. 
Kom wanneer je wilt, 
Ik hou een kamer voor je vrij. 
 
Als het onweer komt, en als ik dan bang ben, 
Mag ik dan bij jou? 
Als de avond valt, en 't is mij te donker, 
Mag ik dan bij jou? 
Als de lente komt, en als ik dan verliefd ben 
Mag ik dan bij jou? 
Als de liefde komt, en ik weet het zeker, 
Mag ik dan bij jou? 
 
Mag ik dan bij jou schuilen, 
Als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen, 
Droog jij m'n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag, 
Mag jij altijd bij mij. 
Kom wanneer je wilt, 
Ik hou een kamer voor je vrij 
 
Mag ik dan bij jou schuilen, 
Als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen 
Droog jij m'n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag, 
Mag jij altijd bij mij 
Kom wanneer je wilt, 
'K hou een kamer voor je vrij. 
Als het einde komt, 
En als ik dan bang ben, 
Mag ik dan bij jou? 
Als het einde komt, 
En als ik dan alleen ben, 
Mag ik dan bij jou? 
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3e Overdenking door Jeroen 

Lied:   Iedereen is van de wereld – The Scene 

Dit is voor de misfits die je 
her en der alleen ziet staan. 
Die onder straatlantaarns eten 
en drinken bij de volle maan. 
Dit is voor degene die je overal herkent. 
Het leven is voor jou en mij, 
want dit is ons moment. 
En ik hef het glas op jouw gezondheid, 
want jij staat niet alleen 
 
Iedereen is van de wereld 
en de wereld is van iedereen. 
Iedereen is van de wereld 
en de wereld is van iedereen. 
 
Deze is voor iedereen die passie heeft 
en die voor passie gaat. 
In het donker kan ik jou niet zien, 
maar ik weet dat jij daar staat. 
En ik hef het glas op jouw gezondheid, 
want jij staat niet alleen. 
 
Iedereen is van de wereld 
en de wereld is van iedereen. 
Iedereen is van de wereld 
en de wereld is van iedereen 
 
Rood zwart, wit geel, jong oud, man of vrouw 
In het donker kan ik jou niet zien, 
maar deze is van ons aan jou. 
En ik hef het glas op jouw gezondheid, 
want jij staat niet alleen 
 
Iedereen is van de wereld 
en de wereld is van iedereen 
Iedereen is van de wereld 
en de wereld is van iedereen 
 
Iedereen is van de wereld 
en de wereld is van iedereen 
Iedereen is van de wereld 
en de wereld is van iedereen 
 
van iedereen (9x) 

 

 

Gebeden en gaven 

Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader  
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Slotlied: Zing, vecht, huil, bid - Ramses Shaffy 

Voor degene in een schuilhoek achter glas 
Voor degene met de dichtbeslagen ramen 
Voor degene die dacht dat ie alleen was 
Moet nu weten, we zijn allemaal samen 
Voor degene met 't dichtgeslagen boek 
Voor degene met de snelvergeten namen 
Voor degene die 't vruchteloze zoeken 
Moet nu weten, we zijn allemaal samen 
 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Niet zonder ons 
 
Voor degene met de slapeloze nacht 
Voor degene die 't geluk niet kan beamen 
Voor degene die niets doet, die alleen maar wacht 
Moet nu weten, we zijn allemaal samen 
Voor degene met z'n mateloze trots 
In z'n risicoloze hoge toren 
Op z'n risicoloze hoge rots 
Moet nu weten, zo zijn we niet geboren 
 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Niet zonder ons 
 
Voor degene met 't open gezicht 
Voor degene met 't naakte lichaam 
Voor degene in 't witte licht 
Voor degene die weet, we komen samen 
 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Niet zonder ons 
Niet zonder ons 

 

 

Na de zegen kunt u uw mening over deze viering delen via WhatsApp. 

Zegen 

 

Liedjes na de zegen  

- Sylvia – Focus    

- Say a little prayer – Aretha Franklin  

- Laat me – Alderliefste, Ramses Shaffy en Liesbeth List  


