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Orde voor de viering  

op zondag 7 juli 2019 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
 

Overstapdienst 2019: De grote oversteek 
Kinderen van de overstap: Tim, Julia, Adam, Twan, Lieke, Casper, Jilda 

 
Voorganger: dhr. Hans Kuperus  

Muzikale begeleiding: Combo van Canta Nova  
en jeugdcombo en de muziekgroep van de kinderdienst 

o.l.v Marieke Timmer en Janita Rundervoort 

 
Welkom en mededelingen 
 

Moment van stilte 
   

Welkomstlied: We zingen staande “Feest in de kerk”, melodie lied 865   

 
Feest in de kerk! Feest bij de mensen! 

Blijde gezichten om je heen. 
Vrolijk gelach, veel goede wensen. 

Niemand voelt zich vandaag alleen. 
Fijn als je samen vieren mag 

als mensen van de Heer, 
vandaag en telkens weer. 

  
Zingt voor de Heer! 

Zingt voor zijn Vader. 
Zingt voor zijn Geest, die samenbindt. 

Zingt voor de Heer, vol van genade, 
zichtbaar, hier, in ons stralend kind. 

Wondere daden heeft Hij verricht. 

Hij is ons steeds nabij. 
Dat God geprezen zij.   

 
Bemoediging en groet:     

vg:    God houdt van u en van jou! 
Kind: Altijd is Hij bij je.  

allen: OOK MET JULLIE GAAT HIJ MEE. 
vg:     Op God kan je bouwen! 

Kind:  Bij Hem ben je veilig. 
Allen: HIJ IS ONZE VEILIGE HAVEN. AMEN. 

                                                           hierna gaan we weer zitten 
 

Gebed op de drempel en kyrië   
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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) 

 
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) 

DIENST VAN HET WOORD 
 

De bijbelkaars wordt aangestoken en de bijbel geopend 
 

Uit de Bijbel in gewone taal: Marcus 4, vers 35-41 
Jezus heeft macht over wind en water 

’s Avonds zei Jezus tegen zijn leerlingen: ’Kom, we varen naar de 
overkant van het meer.’ Jezus zat al in de boot. Ze gingen weg, terwijl 

de mensen achterbleven bij het meer. Er gingen ook nog andere boten 
mee. Toen begon het hard te stormen. De golven sloegen over de boot, 

en de boot liep vol water. Jezus lag achter in de boot op een kussen te 
slapen. De leerlingen riepen: ‘Meester, word wakker! Doe toch iets, 

straks verdrinken we!’ Jezus werd wakker. Hij zei streng tegen de wind 

en het water: ‘Houd op! Wees stil!’ Het hield op met waaien, en het 
water werd helemaal rustig. 

Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Waarom waren jullie zo bang? Hebben 
jullie nog steeds geen geloof in mij?’ De leerlingen schrokken en waren 

diep onder de indruk. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Zelfs de wind en het 
water doen wat Hij zegt. Wie is deze man?’ 
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We zingen: lied 935, vers 1 en 2, in canon 

 
Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer 

Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer.  

 
Je hoeft niet bang te zijn, als oorlog komt of pijn. 

De Heer zal als een muur, rondom je leven zijn. 
 

De grote oversteek 
 

Lied: Kom aan boord – van Lydia Zimmer.  
Wordt gezongen door Koen en Lydia. Refrein kan door iedereen worden 

meegezongen. 
 

Refrein: 
Kom aan boord, 

ook voor jouw is er een plekje 
Waar je hoort 

Laat de hoop niet langer varen 

kom aan boord,  
Sta niet doelloos aan de kant, 

want er is een hart vol liefde 
pak die uitgestoken hand.   

 
Overdenking 

 
Gedicht : God heeft een plan met je leven (n.a.v. Opwekkingslied) 

 
God heeft een plan met je leven 

Je bent hier met een doel 
Geloof het diep van binnen 

Het is meer als een gevoel 
 

Hij doet meer dan je kan bidden 

Hij is groter dan je denkt 
Ik weet dat hij je helpt 

Ik weet dat hij je kent 
 

Dus stap uit je boot 
Durf op water te lopen 

Vraag God om hulp 
En de Hemel gaat open 

Wees maar niet bang 
Hij is altijd bij jou 

In de storm 
In de strijd  

In een moeilijke tijd 
God is trouw! 

 



 

4 

 

Lied: Ga je mee, zeg niet nee uit Zitten of opstaan. 

 
Ga je mee? Zeg niet "nee", 

maar sta op en doe mee. 

 
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 
  

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. 
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‘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  
 

Moment van opname   
 

Zegening  
 

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. 

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 

 
Gebeden   

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

Mededelingen: 
 

Collecte voor Stichting Make a Wish Nederland.  
Het muziekgroepje o.l.v. Janita Rundervoort speelt tijdens de collecte. 
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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 
 

 
 


