
 
 

 

 

 

 

 

HELDEN UIT JE JEUGD 

 
 

 

 

 
 

 

 

Hoe word je een held? 

 

 

viering in de Keizersgrachtkerk 

zondag 17 oktober 2020 

 

  



Helden uit je jeugd 

 

 

Hebben we allemaal niet één of meerdere 

helden uit onze jeugd? Een helde met een 

voorbeeldrol of zelfs een idool, waar je je aan 

kon spiegelen of aan wie je je kon oprekken, 

die je troostte of die je een duwtje gaf. Wie was 

jouw held en wat betekende hij, zij of het voor 

jou toen en nu?  

 

De serie “Helden uit je jeugd” bestaat uit drie 

losse diensten met creatieve vormen over 

bijvoorbeeld Harry Potter, Disneyfilms als de 

Lion King, Rapunzel of Frozen en/of muzikale 

(tiener)helden zoals Doe Maar, One Direction 

en rapper Snelle. Een serie over inspiratie, 

creativiteit en ‘guilty pleasures’. Maar ook over 

‘goed en fout’, onzekerheid, troost en je eigen 

weg vinden.  

 

 

14 februari 2021 

Met Robert Jan Nijland-Beltman en de jongeren 

 

11 april 2021 

Met Daan Savert en de kindercatechese 

 

17 oktober 2021 

Met Robert Jan Nijland-Beltman 

 

 

 

Voorbereidingsgroep 17 oktober: 

Roos Fountain-Groenveld (en tienergroep) 

Robert Jan Nijland-Beltman 

Martine Koedijk 

 

 

 

 

 

Voorbeden kunnen worden aangevraagd  

– tot 15 minuten voor aanvang van een dienst –  

via voorbeden@keizersgrachtkerk.nl of in het 

voorbedenboek in de stiltehoek 

 

 

mailto:voorbeden@keizersgrachtkerk.nl
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Muziek: Helden door The Scene 

 

 

Waar zijn de helden, waar zijn de helden heen 

Staan ze gebeiteld op hun sokkels,  

zijn ze al van steen 

Waar zijn de helden, wat is een heldendaad 

Zijn alle helden op het slagveld of lopen ze 

gewoon op straat. 

 

Waar zijn de helden? 

 

Wie zijn de helden, wat is een heldendaad 

Zijn alle helden uitgestorven of lopen ze 

gewoon op straat. 

 

Waar zijn de helden 

Wie zijn de helden 

Waar zijn de helden. 

 

Vandaag kan ik koning zijn en jij mijn koningin 

Vandaag de bekroning voor een held en een 

heldin 

Ons koninkrijk de straten, de stegen en het 

plein 

Vandaag, vandaag kunnen we helden zijn. 

 

Noem jij de straat een jungle vol agressie en 

gevaar 

Tien keer is dat onzin, en één keer is het waar 

Wie dan niet aan zichzelf denkt, aan de 

klappen en de pijn 

Aan de schoppen in het donker, zij zullen de 

helden zijn. 

 

Waar zijn de helden 

Wie zijn de helden 

Waar zijn de helden 

En wie zijn de helden. 

 

Vandaag kunnen we helden zijn... 

 

 

 

Begroeting  
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Wij zingen: Onmisbaar deel van de keten 
 

 

 
Een cirkel vormen wij samen, 

een ring van licht in de nacht. 

Welkom heet ik je tranen, 

welkom heet ik je lach. 

 

 

Beroep op God  

 

 

Wij zingen: Als een arm om je heen 
 

 
 

 

Panelgesprek 

 

 

Wij zingen: Het woord dat ik jou geef (248-I) 
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Wij lezen Marcus 10:17-22 

 

Toen Jezus zijn weg vervolgde, kwam er 

iemand naar hem toe die voor hem op zijn 

knieën viel en vroeg: ‘Goede meester, wat 

moet ik doen om deel te krijgen aan het 

eeuwige leven?’  

 

Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij 

goed? Niemand is goed, behalve God. U kent 

de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen 

overspel, steel niet, leg geen valse getuigenis 

af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw 

vader en uw moeder.’  

 

Toen zei de man: ‘Meester, sinds mijn jeugd 

heb ik me daaraan gehouden.’ Jezus keek hem 

liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding 

ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u 

hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u 

een schat in de hemel bezitten; kom dan terug 

en volg mij.’  

 

Maar de man werd somber toen hij dit hoorde 

en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk 

veel bezittingen. 

 

 

Superman (It’s not easy) door Five for 

Fighting  

 

I can't stand to fly 

I'm not that naive 

I'm just out to find 

The better part of me 

I'm more than a bird, I'm more than a plane 

I'm more than some pretty face beside a train 

And it's not easy to be me 

 

I wish that I could cry 

Fall upon my knees 

Find a way to lie 

'Bout a home I'll never see 

It may sound absurd, but don't be naive 

Even heroes have the right to bleed 

I may be disturbed, but won't you concede 
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Even heroes have the right to dream 

And it's not easy to be me 

 

Up, up and away, away from me 

Well it's all right 

You can all sleep sound tonight 

I'm not crazy or anything 

I can't stand to fly 

I'm not that naive 

Men weren't meant to ride 

With clouds between their knees 

 

I'm only a man in a silly red sheet 

Digging for kryptonite on this one-way street 

Only a man in a funny red sheet 

Looking for special things inside of me 

Inside of me, inside of me, yeah 

Inside of me, inside of me 

I'm only a man in a funny red sheet 

I'm only a man looking for a dream 

I'm only a man in a funny red sheet 

And it's not easy 

Oh, it's not easy to be me 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ik kan niet tegen vliegen  

Ik ben niet zo naïef  

Ik ben gewoon op zoek naar  

Het betere deel van mij 

Ik ben meer dan een vogel, ik ben meer dan een 

vliegtuig  

Ik ben meer dan een mooi gezicht naast een trein  

En het is niet gemakkelijk om mij te zijn 

 

Ik wou dat ik kon huilen  

Val op mijn knieën  

Vind een manier om te liegen  

'Over een thuis dat ik nooit zal zien' 

Het klinkt misschien absurd, maar wees niet naïef  

Zelfs helden hebben het recht om te bloeden  

Ik ben misschien gestoord, maar wil je niet 

toegeven?  

Zelfs helden hebben het recht om te dromen  

En het is niet gemakkelijk om mij te zijn 

 

Omhoog, omhoog en weg, weg van mij  

Nou het is in orde  

Jullie kunnen allemaal goed slapen vannacht  

ik ben niet gek of zo 
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Ik kan niet tegen vliegen  

Ik ben niet zo naïef  

Mannen waren niet bedoeld om te rijden  

Met wolken tussen hun knieën 

 

Ik ben maar een man in een gek rood laken  

Graven naar kryptoniet in deze eenrichtingsstraat  

Alleen een man in een grappig rood laken  

Op zoek naar speciale dingen in mij 

Binnen in mij, binnen in mij, ja  

Binnen in mij, binnen in mij  

Ik ben maar een man in een grappig rood laken  

Ik ben maar een man die op zoek is naar een 

droom  

Ik ben maar een man in een grappig rood laken  

En het is niet gemakkelijk  

Oh, het is niet makkelijk om mij te zijn 

 

 

Reflectie 

 

 

Kleine dingen die je doet door Matthijn 

Buwalda 

 

De priester die week in, week uit  

Weer opstaat en de klokken luidt  

In een kapotgeschoten kerk met lege banken  

 

De moeder die de nacht door zingt  

Tot er wat rust vloeit in haar zieke kind  

En als het licht wordt  

Staat de wereld weer te wachten  

 

Het zijn de dingen die je doet  

De dingen die je doet die niemand ziet  

Het zijn de dingen die je doet  

De dingen die je doet die niemand ziet  

Die zeggen wie je bent  

 

De vrouw die nog steeds zorgt voor hem  

Terwijl ze weet: Hij weet niet wie ik ben  

Ze blijft hem wassen, terwijl hij haar blijft 

vergeten  

 

De vader die zijn zoon omhelst  

Al wordt 'ie keer op keer teleurgesteld  

Nooit eens 'het spijt me', Maar toch fluistert hij: 

vergeven  
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Het zijn de dingen die je doet  

De dingen die je doet die niemand ziet  

Het zijn de dingen die je doet  

De dingen die je doet die niemand ziet  

Die zeggen wie je bent  

 

Een mens, een mens bewijst zich niet  

In wat hij doet en zegt voor zijn publiek  

Wie hij is blijkt in de kantlijn van zijn leven  

Het kleine dat de grootste moeite kost  

Het lijden dat maar niet wordt opgelost  

Daar kom je alledaagse heldendagen tegen  

 

Het zijn de dingen die je doet  

De dingen die je doet die niemand ziet (4x) 

Die zeggen wie je bent 

 

 

Intermezzo 

Mededelingen 

Collectes:  1. Kerk in actie: Kameroen 

 2. Kosten eredienst: verwarming 

 3. Werk in de eigen gemeente 

Muziek 

 

 

 

Voorbeden  

 

 

 

Wij zingen: Vieren is je hart verwarmen 
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Vieren is met open handen 

vrij ontvangen wat er komt,  

wat verkild is en verstomd 

aan nieuw vuur laten ontbranden. 

 

Vieren is je laten dragen 

door genade, door elkaar, 

door een lied en een verhaal, 

er is ruimte voor je vragen. 

 

Vieren is breken en delen, 

hoop, vertrouwen, klein of groot, 

deel je warmte, deel je brood. 

Laten we de toekomst spelen. 

 

 

Viering en dankgebed 

 

 

 

Wij zingen: Uit vuur en ijzer (VL 774)(138-I) 
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Om water voor de zee te zijn, 

om voor elkaar een woord te zijn, 

om niemand weet hoe groot en klein, 

- gezocht, gekend, verloren - 

om avond- en morgenland, 

om hier te zijn en overkant, 

om hand in een and’re hand, 

om niet te zijn verloren. 

 

 

Om oud en wijd als licht te zijn, 

om lippen, water, dorst te zijn, 

om alles en om niets te zijn, 

gaat iemand tot een ander. 

Naar verte die niemand weet, 

door vuur dat mensen samensmeedt, 

om leven in lief en leed 

gaan mensen tot elkander. 

 

 

Zegen 

Gebaseerd op de Brief aan de Efeziërs 6 

 

 

Muziek 

 

 

U bent na de dienst beneden  

in de tuinzaal van harte welkom  

voor een kopje koffie, thee of limonade. 
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Aan deze dienst werkten mee: 

Liturgen:  Martine Koedijk 

 Roos Fountain-Groenveld 

 

Panel:  Jenne van der Wees 

Roos Fountain-Groenveld 

                      

Reflectie & viering:  Robert Jan Nijland-Beltman 

 

Zanggroep olv:   Wilna Wierenga  

Piano:    Max Roos 

 

Aanduiding van de liederen: 

VLB: Verzameld Liedboek, Liturgische gezangen 

op teksten van Huub Oosterhuis, Kok/Halewijn, 

Kampen. 

 

Onmisbaar deel van de keten: 

tekst:        Hein Stufkens 

muziek:    Fokke de Vries 

 

Als een arm om je heen: 

tekst:        Elly Schalk 

muziek:    Fred Tuinder 

 

Vieren is je hart verwarmen 

tekst:         Margriet Spoelstra 

muziek:     Diederick Koornstra  

 

Helden (The Scene): 

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

 

Superman (It's not easy) (Five for Fighting): 

https://www.youtube.com/watch?v=GRz4FY0ZcwI 

 

Dingen die je doet (Matthijn Buwalda):  

https://www.youtube.com/watch?v=h2dK_X9GBjM 

 

 

Lezing: 

Marcus 10: NBV 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TDlUpvsBngU
https://www.youtube.com/watch?v=GRz4FY0ZcwI
https://www.youtube.com/watch?v=h2dK_X9GBjM

