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Zondag 17 mei 2020 
 

WhatsUp-viering 
met vijf vragen van en aan jongeren in de tijd van corona 

 
Regenboogkerk, Morgenster en Bethlehemkerk 

Hilversum 

 

 

Bid in Gods Naam om het goede 
 

 
Welkom en mededelingen 
 
Muziek 
 
Bemoediging en Groet 
 
Gebed 
 
Zingen:  Zing voor de Heer een nieuw gezang, Lied 655: 1, 2 en 3 
 
Inleiding 
 
Geluk en de mentimeter 
Eerste vraag:  Wat heb ik, in deze tijd van isolatie, geleerd over wat mensen gelukkig maakt? 
 
Kyriegebed 
 
Zingen:  Lied 655: 4 en 5 

Kindergesprek 
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Onderwijs en de mentimeter 
Tweede vraag: Wat heb ik, in deze tijd van isolatie, geleerd over goed onderwijs? 
 
Gebed 
 
Schriftlezing Oude Testament: Exodus 20: 1-12 
 
RPM:   Father and Friend (Alain Clark) 
 

Oh papa sit down, and hear my song 
Oh, and if you feel like it then please sing along  

Papa, ga zitten en luister naar mijn lied  
en als je wilt, zing dan met me mee. 

 
No nothing that I wanna say 
I haven’t said before 

Niets van wat ik wil zeggen, heb ik nog niet eerder gezegd, 
 
But to use your words 
You can never be too sure 

maar zoals je zelf hebt gezegd, je kunt het niet vaak genoeg zeggen. 
 
See, even though I don’t always show 
I’m glad that you’re around 
I Said I’m glad that you're around  

Hoewel ik het niet altijd laat merken, 
ben ik zo blij dat jij er bent, dat jij bestaat. 

 
Oh son it's so strange, to hear and see 
That someone so different is and so like me 

Zoon, het is zo vreemd, om te horen en te zien,  
dat iemand zo anders is dan ik en tegelijk zo op mij lijkt.  

 
You may have gone right, where I would have gone left 
But son, that’s alright, I will always have your back 

Jij zou naar rechts zijn gegaan waar ik naar links gegaan zou zijn  
Maar zoon, dat is prima, ik sta altijd achter je. 

 
See even though I don’t always show 
I’m proud that you're my son 

Want hoewel ik het niet altijd laat merken, 
ben ik er trots op dat jij mijn zoon bent. 

 
Old days, and all of the new. Wanting to be like you 
Every time I look at you I see myself 

Gisteren en morgen, ik zou zoals jij willen zijn. 
Telkens als ik naar je kijk, zie ik mezelf. 
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I’m so proud of you 
For you have made me what I am - a better man 
I’m just so proud of you 

Ik ben zo trots op jou, want jij doet mij zijn wat ik ben, 
een beter mens. Ik ben zo trots op jou. 

 
O dad, your views in life 
Tell me how they came to be 
 Oh, vader jouw kijk op het leven, 
 waar komt die vandaan? 
 
Well see, I didn’t know my father 
Like the way that you know me 
 Weet je, ik heb mijn vader niet gekend, 

zoals jij mij kent. 
 
Son, life is just too short 
For us to never be in touch 
 Zoon, het leven is te kort 
 om zonder contact te bestaan. 
 
So that’s why I wanna tell you 
That I love you very much 
Oh even though I don’t always show, you know 
 Daarom wil ik je zeggen 

dat ik heel veel van je houd, 
ook al laat ik dat niet altijd merken. 

 
And I want you to know that 
Every time I look at you I see myself 
 En ik wil dat je weet dat ik mezelf zie 
 iedere keer wanneer ik naar je kijk. 
 
And I’m so proud of you 
You have made me what I am - a better man 
I’m so proud of you 
 Ik ben zo trots op jou, want jij hebt mij gemaakt zoals ik nu ben, 

een beter mens. Ik ben zo trots op jou. 
 
I’m here, and I’ll be if I can 
A father and a friend 
 Ik ben hier en als ik het kan 
 wil ik niet aleen een vader zijn, maar ook een vriend. 
 
Oooh, every time I look at you 
Every time I look at you (What you see) I see myself.  
 Iedere keer wanneer ik naar je kijk, 
 zie ik mezelf. 
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And I’m so proud of you 
You have made me what I am. A son and a friend 
 En ik ben zo trots op jou, 

jij hebt me gemaakt zoals ik nu ben, een zoon en een vriend. 
 
I’m just so proud of you 
You know that one day too, I'll be walking in your shoes 
 Ik ben zo trots op jou,  

je weet dat er een dag komt dat ik in jouw schoenen sta. 
 
And I know that you'll do fine, 'cause you're a son of mine 
 En ik weet dat je het goed gaat doen, 

want je bent mijn zoon. 
 

Oh dear papa tell me what you've learned 
So that I don't get my fingers burned 
 Lieve papa, vertel me wat jij hebt geleerd 
 zodat ik mijn vingers niet zal branden. 
 
Son, you'll see that as you go 
You'll make mistakes of your own 
 Zoon, je zult gaandeweg ontdekken 
 dat je je eigen fouten mag maken. 
 
But that's okay man, see you live and you learn 
you live and you learn 
 Maar daar is niets mis mee, 
 want weet je, je leeft en je leert, 
 je leeft en je leert. 

 
 
Tweede Schriftlezing: Exodus 20: 13-17 
 
Zingen:  Wij kiezen voor de vrijheid, Lied 311 
 
Schriftlezing Evangelie: Johannes 16: 16-24 
 
Lezen en de mentimeter 
Derde vraag:  Wat heb ik, in deze tijd van isolatie, gelezen, dat anderen zou kunnen blij  
  maken, ontroeren, verrassen of interesseren? 
 
Zingen:  I Say a Little Prayer for You (Aretha Franklin) 
 

The moment I wake up 
Before I put on my makeup 
I say a little prayer for you 
  
While combing my hair, now 
And wondering what dress to wear, now 
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I say a little prayer for you 
  
Forever, forever, you'll stay in my heart 
And I will love you 
  
Forever, forever, we never will part 
Oh, how I'll love you 
  
Together, together, that's how it must be 
To live without you 
Would only be heartbreak for me 
 
I run for the bus, dear 
While riding I think of us, dear 
I say a little prayer for you 
  
At work I just take time 
And all through my coffee break-time 
I say a little prayer for you. 
  
Forever… 

  
Overdenking 
 
Muziek 
 
RPM:   Hold On (Di-rect)  
 

Couplet 1 
On a day like this, the feelings are so strong 
Blinded by the dream, it's hard for us to see 
 Op een dag als vandaag kunnen gevoelens zo sterk zijn, 
 verblind door de droom is het moeilijk scherp te zien. 
 
Will we count the cost of always wanting more 
Never satisfied with what we had before 
 Zullen we de kosten beramen van het altijd maar meer willen, 

nooit tevreden met wat we vroeger hadden. 
 
Refrein 
Don't let it bring you down 
There's no need to hide 
From feeling inside 
 Laat je niet ontmoedigen, 
 je hoeft je niet te verstoppen 
 voor je gevoelens diep van binnen. 
 
You've got to hold on 
And if you're on your own 
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And the walls are closing 
Remember the love 
You've got to hold on 
 Hou vol en als je alleen bent 
 en de muren komen op je af, denk aan de liefde. 
 Je moet volhouden!  
 
Couplet 2 
Deep inside ourselves we always feel the truth 
That if we learn to give, we could learn to live 

Diep in onszelf voelen we de waarheid 
Dat als er leren te geven, we leren te leven.  

 
This could be our fade creating something new 
Just give up all the past, and all that you knew 

Dit kan ons vertrouwen geven om iets nieuws te scheppen 
Laat het verleden los en alles wat je weet. 

 
Refrein 
Don't let it bring you down 
There's no need to hide 
From feeling inside 
You've got to hold on 
And if you're on your own 
And the walls are closing 
Remember the love 
You've got to hold on 
You've got to hold 
 
Bridge 
Everybody needs someone 
Gotta be a place we belong 
Everybody needs something 
All you need is to believe 
Everybody needs someone 
Gotta be a place we belong 
Everybody needs something 
All you need is to believe 

Iedereen heeft iemand nodig. 
Er moet toch een plaats zijn waar we thuishoren? 
Het enige wat je nodig hebt is om te geloven. 

 
Don't let it bring you down 
There's no need to hide 
From feeling inside 
You've got to hold on 
 
Don't let it bring you down 
There's no need to hide 
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From feeling inside 
You've got to hold on 
And if you're on your own 
And the walls are closing 
Remember the love 
You've got to hold on 
 
And if you're on your own 
Don't let it bring you down 
You've got to hold on 

Laat je niet ontmoedigen, 
je hoeft je niet te verstoppen 
voor je gevoelens diep van binnen. 
Hou vol en als je alleen bent 
en de muren komen op je af,  
denk aan de liefde. 
Je moet volhouden!  

 
Leven en onvergetelijk  
Vierde vraag:  Wat heb ik, in deze tijd van isolatie, geleerd over wat er echt telt in het leven? 
Vijfde vraag:  Wat heb ik, in deze tijd van isolatie, geleerd, dat ik nooit meer zal vergeten? 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
 
Zingen:   Lied 320: 4 en 5 
 
Uitzending en zegen 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Met inbreng van jongeren uit De Morgenster, Regenboogkerk en Bethlehemkerk. 
Met medewerking van:  

– Jeugdwerker Renate Japenga, Wouter Sluis-Thiescheffer, Piet Meindertsma, Corné 
van Zandwijk, Fiegret Hexspoor en Anke Liefbroer. 

– Rainbow Pop Musicians (RPM): Jessica Rebel, Maarten Hoogendoorn, David Olde, 
Gerco Volkerink, Tim van Luit, Sjoerd Baas, Heleen Weimar, Marlies Pestman. 

 
 
 


