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                           Orde voor de overstapdienst op zondag    

                                                            16 augustus 2020 aanvang 10.00 uur  
                                               in de Goede Herderkerk 

 
Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof  

                                                Muzikale medewerking: Combo van Cantanova  
 

  
Thema: Jij bent uniek 

 
Kinderen van de overstap: Jort van den Berg, Diederik Booi, Kiano Onrust, Giselle 

de Roo. 
 

Welkom en mededelingen 
 

VOORBEREIDING 

Ouderling: Goedemorgen!  
Wees welkom allemaal in deze dienst: 

u en jij die thuis meeluistert via radio of internet; 
u en jij die hier regelmatig of zo nu en dan in de kerk komt; 

en ook u en jij die hier vandaag als gast in ons midden bent. 
 

Het is vanmorgen feest in de kerk: 4 kinderen uit groep 8 
zullen de overstap maken van kind naar jongere. 

Er is vanochtend dan ook géén kindernevendienst. 
 

Deze overstapdienst heeft als thema ‘Jij bent uniek’. 
De dienst is voorbereid door de leiding van de kinderdienst 

en de kindernevendienst samen. 
De kinderen uit groep 8 zullen volop meewerken in de dienst 

en ze zijn dan ook allemaal kind van de zondag. 

 
Onze voorganger is vanmorgen ds. Theo van ‘t Hof. 

De samenzang wordt begeleid door het combo van Cantanova. 
Mijn naam is ……………………… en ik ben ouderling van dienst. 

 
Ook vanmorgen hebben we weer een prachtige liturgische bloemschikking in de 

kerk. 
Even duidelijk wijzen en kijken naar de liturgische schikking. 

………… (uitleg bij de liturgische schikking) ……………………………….. 
 

We hopen hier vanmorgen met elkaar een goede dienst te hebben 
met blijde gezichten, vrolijk gelach en veel goede wensen. 

We beginnen deze dienst met het zingen 
van het lied “Feest in de kerk”. 

 

Maar eerst worden we een moment stil bij het licht van de Paaskaars: 
licht van Christus, licht zichtbaar in elk stralend mensenkind. 
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Moment van stilte 

  Aansluitend geeft de ouderling de voorganger een hand en gaat zitten. 

 
Welkomstlied: We luisteren staande naar “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:    Ds.Theo en kind     

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

allen: OOK MET JULLIE GAAT HIJ MEE. (ipv allen: VG??) 
vg:     Op God kan je bouwen! 

Kind:  Bij Hem ben je veilig. 
Allen: HIJ LAAT ONS NIET LOS. AMEN. 

                                                           hierna gaan we weer zitten 
 

Gebed op de drempel en kyrië  Ds.Theo en 2 kinderen     

Kind:    God van het leven, 
hoe ziet mijn leven er over 10 of 20 jaar uit? 

Ik ben best nieuwsgierig! 
God, geeft U me aanwijzingen 

als ik op de goede weg ben en ook als ik verkeerd zit? 
En als ik niet weet waar ik heen moet, wijs me dan de goede     

richting. 
Laten er vriendelijke mensen 

op mijn weg komen die me steunen. 
 

 Kind: God van het leven, 
U hebt me talenten gegeven 

om te gebruiken voor mezelf en voor anderen. 
Help me te ontdekken waar ik goed in ben. 

Als ik in moeilijke situaties kom, 

geef me dan kracht zodat ik zelfs de steilste weg kan gaan. 
Als ik moe ben, geef dan dat ik een schuilplaats vind. 
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En help me U niet te vergeten als het me goed gaat. 
 

Vg.     God van het leven, 

Bij U is de bron van al wat bestaat. 
Alles wat leeft is er dankzij U. 

Wij bidden U om licht en warmte voor kinderen 
die niet gelukkig kunnen opgroeien omdat ze ernstig ziek zijn 

of omdat ze akelige dingen hebben meegemaakt. 
Wilt U hen een beetje licht en een beetje warmte geven? 

Voor ieder mens, waar ook ter wereld, bidden wij, 
dat iedereen kan groeien, opgroeien 

tot een mens zoals door U bedoeld. 
Geef licht en warmte aan elk mensenkind. 

. Amen.  
   

Glorialied:  
YouTube – Iedereen is anders, door Martin Zimmer 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

De bijbelkaars wordt aangestoken en de bijbel geopend  door Giselle 
Nadat de Bijbelkaars is ontstoken: 

                    Gods boek gaat open in ons midden 
Daarom willen wij Hem nu bidden: Geef ons licht.  

Het licht van God wil zich verspreiden, 
op alle plaatsen en alle tijden, want God is licht. 

Ook wij mogen een lichtje wezen. 
Aan ons mag ieder af gaan lezen: God is licht. 

Aansluitend de Bijbel openen. 
 

Lezing: Mattheus 15: vers 21 -28 
 

We luisteren naar:  YouTube – Jij bent uniek, door Ina Leemans 

 
Deel door de kinderen:  

Filmpje van ieder kind – waarin ben je uniek? Wordt na bovenstaand lied getoond 
(??)  

 
Overdenking 

 
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? 
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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 (de kinderen worden op het podium gevraagd) 
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 Herder kerk 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, 

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 luisteren naar: ‘Je hoeft niet alleen’. 
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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 ………….. 

            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 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 verteld in kindertaal. 
 

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: Hans Kuperus 

             Eerst hebben we afscheid van jullie genomen. 
Nu heten we jullie weer welkom. 
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Ik zal jullie vertellen waarom. 
Jullie zijn geen kinderen meer, jullie horen nu bij de jongeren. 

En hier in de Goede Herder Kerk 

is voor jongeren – dus ook voor jou – van alles te doen. 
 

Als kind bepaalden je ouders heel veel voor jullie. 
Als jongere ga je steeds meer zelf kiezen wat je wilt. 

En wij nodigen je uit om mee te doen bij onze jongerenactiviteiten. 
 

Na de zomervakantie zijn jullie om de week welkom 
bij de Jeugdavonden voor klas 1 en 2. 

Iedere zondag zijn jullie natuurlijk gewoon welkom hier in de kerk. 
En één keer in de maand is er jeugdkerk in de kelder. 

 
Vandaag nemen wij je op als jeugdlid van onze kerk. 

Je hoorde er al bij natuurlijk, maar nu weer op een andere manier. 
Dus heet ik jullie welkom in de kring van onze kerkgemeente. 

We hopen dat je een hier een plekje zult vinden die bij je past. 

 
 

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 luisteren naar ‘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 
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Die ons ten volle leven doet. 
 

Aansluitend gaan de kinderen weer zitten. 

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 

 
Gebeden                                                                  Ds. Theo met 2 kinderen 

Vg: Wij bidden tot U, goede God, nu wij hier samen zijn. 
Wij mogen alles zeggen, want U wilt bij ons zijn. 

 
       Kind:  Wij danken U, God, 

dat U met ons meegaat waarheen we ook gaan. 
Soms is dat moeilijk te begrijpen. 

Want we kunnen U niet zien 
en we kunnen U niet aanraken. 

Maar toch kunnen we iets van U merken. 
We voelen warmte in ons hart, 

we zijn blij van binnen 

als we de verhalen horen 
over hoe U met mensen meegaat. 

 
        Kind: Wij danken U, o God, 

dat wij hier zijn, op deze dag, 
waarop iedereen, groot en klein 

uw woorden horen mag. 
Wij hebben geluisterd, gelezen, 

gezongen en samen gevierd. 
Maar we denken ook aan de mensen 

die niet mee konden vieren. 
Blijf dichtbij mensen die het moeilijk hebben 

troost hen als ze verdrietig zijn 
en help hen als het moeilijk is. 

 

Vg: Wij vragen aan U, goede God, laat ons niet alleen, 
maar ga met ons op weg door heel ons leven heen. 

Zo bidden wij voor de jongeren 
die vandaag de overstap maken. 

Voor hen breekt een nieuwe tijd aan. 
Ze krijgen een nieuwe plek in ons midden. 

Dat zij goede mensen ontmoeten op hun weg, 
dat ook wij die mensen zijn en dat U ons vasthoudt. 

In stilte brengen wij nu onze eigen gebeden bij U…   [gebedsstilte] 
 

Mededelingen: 
- Collectedoel 

- uitgangscollecte 
   

Gezongen zegenbede  

        We luisteren naar de zegenbede uit het liedboek lied 416:  
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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 
 

 


