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             Orde voor de viering 

op zondag 15 juli 2018 aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

 
Overstapdienst 2018 (Klaar voor de start) 

 
Voorganger: dhr. Hans Kuperus   

Muzikale begeleiding: Combo Cantanova 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Welkom en mededelingen 

 
VOORBEREIDING 

 
Moment van stilte 

 . 
Welkomstlied: GOTZ 15, Vrede voor jou vs 1, 2 en 3    we gaan staan 

1 
  Vrede voor jou, hier heen gekomen, 

  zoekend met ons om mens te zijn. 
  Jij maar alleen, jij met je vrienden, 

  jij met je last, verborgen pijn. 
  Vrede, genade, God om je heen, 

  vergeving, nieuwe moed voor jou 

  en iedereen. 

2 
  Niemand komt hier vrij van het kwade, 

  niemand gaat hier straks weer vrijuit. 
  Niemand te veel, niemand te weinig, 

  niemand te groot, geen een te klein, 
  dit wordt verbeeld in woord en gebaar, 

  tot ooit en overal wij leven voor elkaar. 

3 

      Gij die ons kent, Gij die ons aanvoelt, 
      Gij die de hele wereld draagt: 

      Kom naar ons toe, leer ons te leven, 
      help ons te zien wat ieder vraagt, 

      tijd om te leven, kans om te zijn; 
      een plek om nu en ooit gezien, 

      aanvaard te zijn. 
 

Bemoediging en groet:  
vg: Wij zijn hier bij elkaar in de naam van God, 

Die hemel en aarde gemaakt heeft.  
De Heer is onze helper 

 

allen: NOOIT LAAT HIJ ONS LOS. 
 

vg:    Vriendschap, vrede en liefde van God, 
         Voor ons allemaal hier aanwezig 

         Voor mensen overal op deze wereld.  hierna gaan we weer zitten 
 

Drempel- en kyriëgebed  
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Glorialied: Onder boven, voor en achter (kinderopwekking 211) 
Refrein: 

Onder, boven, voor en achter, 

God is altijd bij mij. 
Onder, boven, voor en achter, 

God is om mij heen. 
 

Al vlieg ik met het vliegtuig 
naar een heel ver land 

of vaar ik naar een eiland 
met een prachtig strand. 

Al loop ik naar de buurvrouw 
aan de overkant; 

ik ben nooit in mijn eentje, 
want… 

(Refrein) 

DIENST VAN HET WOORD 

 
De bijbelkaars wordt aangestoken en de bijbel geopend 

door ………..ROOS 
De kaars die nu brandt, 

Glimlacht naar ons allen, want 
Als hier de bijbel open gaat,  

Dan delen wij wat daarin staat 
Zo doen we mee in het verhaal 

Van God en mensen allemaal.  

 
 

Uit de basisbijbel: 1 Korinthe 9, vers 24-27 
Jullie weten wel dat álle mensen die aan een hardloopwedstrijd meedoen, moeten 

rennen. Toch kan er maar één de prijs winnen. Leef dan alsof jullie een wedstrijd 
moeten winnen!  

En mensen die aan een sportwedstrijd meedoen, kunnen niet maar doen waar ze zin in 
hebben. Ze moeten hard trainen. Zíj doen dat om een aardse prijs te winnen. Maar wíj 

werken voor een eeuwige prijs!  
Ik ren als een hardloper op mijn doel af. Een hardloper loopt immers ook niet zomaar 

ergens heen. En een bokser slaat ook niet in het wilde weg in de lucht. En een sporter 
traint zijn lichaam en is er streng voor. Anders wordt hij afgekeurd voor de wedstrijd.  

 
Al ga ik naar mijn oma 

met de trein en bus 
of speel ik op het schoolplein 

met mijn broer en zus. 
Al loop ik voor mijn moeder 

naar de brievenbus; 
God is altijd bij mij, 

dus… 
(Refrein) 
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Net als een sporter ben ook ik streng voor mezelf. Want anders word ik zelf ongeschikt 
voor de wedstrijd waar ik andere mensen voor opgeroepen heb! 

 

Lied: “de wedloop”uit een boom vol liedjes deel 3 (Elly en Rikkert)Door Koen en Lydia 

 
 
Tien woorden van God 

Voorganger: 

Ken jij de 10 woorden, de woorden één tot 10. 
Laat ze dan eens horen, dat wil ik wel eens zien.  

 
Eén is God, Hij maakt je vrij. 

Er is geen ander. Alleen Hij. 
 

Twee wil zeggen: God en jij. 
Daar horen echt geen beelden bij.  

 
Drie dat is Gods eigen Naam, 

Om eerbiedig mee om te gaan. 
 

De dag van God is nummer vier 
Bevrijdingsdag voor mens en dier 

Zodat je zondags even voelt 

Hoe God de schepping heeft bedoeld. 
 

Vijf gaat om je ouders en jij. 
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Heb respect voor hen, dan leef je blij.  
 

Maak niet dood, laat zes je horen. 

Knoop dat heel goed in je oren.  
 

Een maatje is, zegt nummer zeven 
Iets heel kostbaars in je leven. 

Dus luister goed naar het gebod 
En maak wat heel is niet kapot.  

 
Acht zegt: stelen is niet cool 

Dan wordt het hier een beestenboel. 
 

Negen: laat dat vals gepraat 
Waarmee je andere mensen schaadt.  

 
Tien zegt: vaar je eigen koers. 

Wees dan vrij en niet jaloers 

Op wat een ander heeft of kan: 
Daar wordt je ongelukkig van.  

 
2e deel filmpje met het volgende commentaar: 

Hoe vaak sta je in een leven aan de start van ietsen hoe voel je je op zo’n moment? 
Ben je er wel klaar voor?  

Voor je eindexamen op school. 
Je zwemdiploma halen – vooral diploma A. 

Je verkeersdiploma halen.  
Je hebt je opleiding afgerond en nu ben je er klaar voor om aan de slag te gaan.  

 
Bij voetbal gaat het niet alleen om meedoen, maar ook om winnen. Samenwerking met 

je teamgenoten is daarbij belangrijk. Je gaat samen voor de overwinning.  
Zo is het ook met het volgen van Jezus. Geloven hoef je niet alleen te doen. Je mag het 

samen met anderen doen en Jezus wil daarbij je coach zijn. 

 
(Dit deel is voor de overdenking) 

In het wedstrijdelement leer je een aantal belangrijke dingen: 
a. Je werkt toe naar een doel: nl. het winnen. Paulus zegt in 1 Korinthe 9 vers 24 dat 

het gaat om het behalen van de prijs. Winnen mag! 
b. Je leert in teamverband werken. In sport is iedere speler belangrijk. Je leert een 

ander waarderen. 
c. Je leert ook verlies te accepteren. Iemand zei eens: ik heb het meest geleerd van 

mijn verlies. Je leert daarin teleurstellingen incasseren, hetgeen je ook kan helpen 
in andere situaties in het leven. 

 

Overdenking 
 

Lied: Ga je mee, lied 20uit Zitten of Opstaan deel 3 
 

Ga je mee? Zeg niet "nee", 

maar sta op en doe mee. 
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Zet je voetstappen in die van mij. 
Volg het spoor en ga door. 

Of ga jij liever voor? 

Hup, kom op, sluit je aan in de rij! 

Welke weg wil je gaan? 

En waar wil je naartoe? 
Blijf niet zitten waar je zit, 

ook al voel je je moe. 
Ga je mee? … 

 
Is de weg soms te lang? 

Zak je weg in het zand? 
Er zijn hobbels op het pad, 

maar ik geef je een hand. 
Ga je mee? … 

 
Loopt de weg bijna dood? 

Zie je nergens een spoor? 

In de verte wordt het licht: 
gaat de weg daar soms door? 

Ga je mee? … 
 

DIENST van de OVERSTAP 
 

Woorden bij de overstap 
Vg. Hier vooraan zit een stel leuke jongens en meiden 

die een grote overstap gaan maken 
van de basisschool naar de middelbare school. 

Op weg naar misschien wel een beroep als juf of meester, modeontwerper, 
technicus bij defensie, iets met kinderen of ouderen; 

of misschien zit onder jullie wel 
een toekomstige dominee van de Goede Herderkerk in Borger. 

 

Jullie gaan werken aan je eigen toekomst en groeien steeds verder op. 
Want als je geboren wordt, ben je een kleine baby, 

je moet gevoed worden en leren lopen, niks kan je alleen. 
Dan word je peuter, kleuter, basisschoolkind, tiener, volwassene. 

Voor je het weet ben je al 46 en in de bloei van je leven. 
Dan komt 55+ en ben je senior en ga je met je 70e met pensioen. 

Allemaal leeftijdsfasen. 
 

Steeds heb je mensen om je heen om dat mee te delen. 
Maar het verschil is: als kind heb je ouders, familie, onderwijzers, 

leiding bij club, catechese, kinderdienst en kindernevendienst. 
Anderen zeggen wat je moet doen en stippelen de weg voor je uit. 

Als je volwassen wordt, moet je steeds meer zelf beslissen. 
Maar alles wat je gehoord en geleerd hebt, neem je natuurlijk mee. 

 

Vandaag vieren we jullie overstap van klein naar groot, 
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van basis naar middelbaar, op weg naar de toekomst. 
Vanmorgen staan we even stil bij dit bijzondere moment 

dat er een nieuwe fase in je leven aanbreekt. 

Je bent geen klein kind meer. Je gaat op weg. 
Daarbij mag je erop vertrouwen dat God met je mee gaat. 

 
We gaan jullie toezingen: ‘Je hoeft niet alleen’. 

 
Lied: ‘Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen’ (melodie GOTZ 79) 

 
Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen 

sinds jij er het levenslicht zag, 
De weg lag nog helemaal open, 

een traan soms, maar ook vaak een lach. 
refrein: 

Je hoeft niet alleen,maar je gaat met veel and’ren in zee, 
je vader of moeder, een vriend of een mens  

die gewoon zegt: Ik leef met je mee. 

 
Je was nog heel klein op die morgen, 

Dat doopwater viel op je hoofd. 
God beloofde om voor je te zorgen, 

Wij hebben Zijn Woord steeds geloofd.  
refrein: 

Je hoeft niet alleen,maar je gaat met de Ander in zee, 
een vader, een moeder, een vriend: dat is God  

die gewoon zegt: Ik leef met je mee. 
 

‘t Was toen, maar je leeft in het heden 
ook vandaag ga je verder op weg, 

de kinderdienst is straks verleden 
maar hoor nu wat ieder je zegt: 

refrein: 

Je hoeft niet alleen,maar wij gaan graag met jullie in zee 
en hopen en bidden, dat jij later ook 

heel gewoon zegt: Ik leef met je mee. 
 

Moment van afscheid Taak van Marjan en Bianca 
       In de kerk praten we met elkaar over het leven. 

We horen van elkaar hoe we denken over de verhalen in de Bijbel. 
En we doen dingen samen. 

Zo helpen we elkaar in de kerk bij het leven, 
door de kracht van God via andere mensen. 

 
Bij de kinderdienst en bij de kindernevendienst, 

in de KSG-diensten, maar ook bij de basiscatechese voor groep 8 
en op de club voor groep 7 en 8 hebben we jullie 

de verhalen uit de Bijbel vertelt in kindertaal. 
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Vandaag neem je hier in de kerk afscheid 
van al deze activiteiten voor kinderen in Goede Herder Kerk. 

Maar alles wat je gehoord hebt, gaat met je mee. 

En als cadeau geven we jullie een ???????. 
Aansluitend worden de cadeaus uitgedeeld. 

 

Moment van opname  Leiding jeugdkerk: Joeke 
 

Zegening(door de voorganger) 

Jullie zijn nu welkom geheten en daarmee opgenomen als jeugdlid bij 
onze kerk. 

God houdt van jullie en gelooft in jullie. Hij heeft hoge verwachtingen van jullie, zoals 
van ieder van ons. Dat jullie mensen zullen zijn waarin de liefde woont. 

Om dat ook echt te kunnen zijn heb je hulp nodig. In de kerk noemen we dat ‘zegen’. 
Zegen is een soort goede wens, een extra kracht. De woorden van de zegen gelden voor 

jullie allemaal. We zingen jullie met de hele gemeente de zegen toe. 
 

We zingen ‘Ga met hen mee’  (melodie: GOTZ 241) 

Ga met hen mee – hun hele levensweg 
Met alles wat U hen heeft toegezegd. 

Blijf met Uw liefde en Uw zorg nabij, 
Sta in wat moeilijk is steeds aan hun zij.  

 
Ga met ons mee - op heel ons levenspad. 

Leg in ons hart het diep vertrouwen dat 
U met ons gaat – ook als wij U niet zien 

En dat ons hier en nu Uw toekomst dient. 
 

Ga met ons mee – ons hele leven lang. 
Als een bemoediging wanneer wij bang  

en heel onzeker onze wegen gaan, 
Wil dan beschermend, helpend naast ons staan.  

 

Ga met ons mee – als bron van levenskracht. 
Als liefde die in onze harten lacht, 

Als inspiratie voor geloof en moed 
Die ons ten volle leven doet. 

 

Aansluitend gaan de kinderen weer zitten. 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
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Gebeden (Voorganger met…ILSE en HELEEN) 

En we zingen samen ‘Onze Vader . . .’ (liedboek nr. 1006) 
 

Onze Vader in de hemel, 
U staat zorgzaam om ons heen. 

Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één. 

Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 

in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn. 

Help ons samen goed te leven 
en te doen wat U graag wilt. 

Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 

En vergeef ons wat we fout doen, 

net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 

maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is 

en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, 

dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven, 

dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 

Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen. 

 
 

Mededelingen: 
- Collectedoel 

- uitgangscollecte 
 

Collecte door 2 kinderen ( WOUTER en ILSE)voor Stichting Make a Wish Nederland. 
Uitleg op de beamer.  Marieke.  
 

Tijdens de collecte zien we via de beamer foto’s van de kinderen. 
Onderwijl speelt het muziekgroepje o.l.v. Janita Rundervoort. 

 

Gezongen zegenbede  

        We zingen de zegenbede uit het liedboek lied 416: 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
Jou nabij op al je wegen, 

met zijn raad en met zijn zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
Bij gevaar, in bange tijden, 

Over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 

In zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

Tot wij weer elkaar ontmoeten 
In Zijn naam elkaar begroeten 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

Bij de uitgang delen alle kinderen het aandenken aan de dienst uit( (WOUTER, HELEEN 

en IRIS) en staan bij de uitgangscollecte.(WILLIAM, CARLIJN, ROOS en ILSE)  

Doorgeven aan de diakenen! 
 

 
 


