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                     OVERSTAPDIENST op zondag 4 juli 2021 
in de Goede Herderkerk 

  Thema: ‘Op reis’ 
 

Voorganger: Ds. Theo van ’Hof 
    Medewerking: oudste kinderen van de kindernevendienst 

Muzikale medewerking: Combo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Muziek (Combo)  

Oudste kinderen van de kindernevendienst komen met de kerkenraad de kerk in. 
Ondertussen wordt geluisterd naar ‘Trinity’ (‘Us and the road’) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4ymVUAyRyAc 
 
Koffers en spullen worden op het podium gelegd) 
 
Het lied Check: 

https://www.youtube.com/watch?v=n81dCcKvl8A 

 

Woord van welkom en afkondigingen   
  
Luisteren naar lied 288: ‘Goedemorgen welkom allemaal’ (Combo) 
 
Goedemorgen, welkom allemaal, 
ik met mijn en jij met jouw verhaal, 
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 
alles mag er zijn! 
God, ik vraag U, kom in onze kring. 
Wees erbij wanneer ik bid en zing. 
Ik met mijn en U met uw verhaal 
verteld in mensentaal. 
 
Uitleg bloemschikking 
 
Luisteren naar de Tien Geboden rap 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XyHCmVNm5mo 
 
Iets drinken… voorbereiding voor de reis 
 
Enkele ouders leggen één voorwerp in de koffer van hun kind….. 
 
Kinderen vertrekken naar Schiphol voor een reis naar Ibiza. Dan blijken obstakels 
opeens vervelende aandacht te vragen…   
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Aansteken Bijbelkaars 
 
Gebed 
 
Lezing: Lukas 15: 11-32 
 
Luisteren naar lied 802: 1, 3, 4 ‘Door de wereld gaat een woord’ (Combo) 
 
1 Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
‘Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 

3 Menigeen ging zelf op pad 
daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan 
laat ook hem het woord verstaan. 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 

   4 Door de wereld klinkt een lied 
   tegen angsten en verdriet, 
   tegen onrecht, tegen dwang 
   richten pelgrims hun gezang. 
   Here God, wij zijn vervreemden 
   door te luisteren naar uw stem. 
   Breng ons saam met uw ontheemden 
   naar het nieuw Jeruzalem. 
Uitleg 
 
Luisteren naar lied: ‘Onvoorwaardelijk’ (Sharon Kips). 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1KVhv47DAfc 
 
 
DIENST van de OVERSTAP 
 
 (de kinderen worden op het podium gevraagd) 
Vg. Jullie gaan verder met je eigen levensreis. 
 Hopelijk heb goede mensen om je heen. 
Tot nu toe stonden vaak ouders, familieleden, onderwijzers, leiding van de club, 
kinderdienst en kindernevendienst naast je. 
Zij zeiden wat je kon doen en stippelden de weg voor je uit. 
Nu je vandaag meer volwassen wordt, moet je steeds meer zelf beslissen. 
Maar alles wat je gehoord en geleerd hebt, kan je natuurlijk meenemen. 
 
Vandaag vieren we jullie de overstap van klein naar groot, 
van basis -naar middelbaaronderwijs en gaan jullie verder op reis. 
Een nieuwe fase breekt aan in je leven. 
Je bent geen klein kind meer. Je gaat door op je levensweg. 
Daarbij mag je erop vertrouwen dat God met je meegaat. 
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We gaan luisteren naar: ‘Je hoeft niet alleen’. (Combo) 
 
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. Leiding knd (Ilonka) 
 
 
Moment van opname.  Leiding jeugdkerk: Hans Kuperus 
 
Zegen voor de kinderen  
  
 
Pianospel ‘Ik zal er zijn’ van Sela (Hanneke Seton) 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  



 

             4 

 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
 
Collecte is bestemd voor: Stichting Groningen, Friesland, Drenthe die de bouw van 
een school in Roemenië steunt.  
 
Lied van ‘Trinity’: ‘Ik wens jou’ (Combo) 
 
Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
Dat de liefde van je leven op je wacht 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan 
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd 
Met kind'ren om je heen tot aan het eind 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
Ik wens jou vrede toe om wie je bent 
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent 
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
In elk van de seizoenen dat je leeft 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een… 
 

 

 


