
 
        ORDE VAN DIENST 
        Overstapdienst 
        3 juli 2022 

     

Thema: Ook jij hoort erbij 
Overstappers: Noortje Bakhuizen, Sofie Kroneman, Brend Pols en Merel van Wensveen 

Welkom en mededelingen 
aansteken kaars van verbondenheid 

Zingen  Lied 288 
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. 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria 

Voorstellen overstappers 

Openingsgebed 

Muziek  Fix My Eyes - for King and Country 

Bijbelverhaal naar Handelingen 10: 9-36 

Zingen  Lied 975: 1 en 3 
1. Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent, 
prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 

3. Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of  huidskleur, rangen, standen - 
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 

Overdenking deel 1 

Zingen  Give me oil in my lamp 
couplet 1 en 2 door Lieke en Annet; couplet 3 en refreinen door allen 
1. Give me oil in my lamp, keep me burning. 
Give me oil in my lamp, I pray. 



Give me oil in my lamp, keep me burning. 
Keep me burning till the break of day. 

Refrein: 
Sing hosanna, sing hosanna, 
sing hosanna to the King of kings! 
Sing hosanna, sing hosanna, 
sing hosanna to the King! 

2. Give me joy in my heart, keep me praising. 
Give me joy in my heart, I pray. 
Give me joy in my heart, keep me praising. 
Keep me praising till the break of day. 
(Refrein) 

3 Give me love in my heart, keep me serving. 
Give me love in my heart, I pray. 
Give me love in my heart, keep me serving. 
Keep me serving till the break of day. 
(Refrein) 

Overdenking deel 2 

Muziek  Toekomst vol van hoop - Sela 
In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 

Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet. 

Refrein 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 

U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht. Refrein 

U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. Refrein 

Woorden bij de overstap 
voor de kinderen:  
Jullie staan hier vandaag in het midden van deze gemeenschap samen met je ouders. 
Vandaag sta je even stil midden op de weg van je leven. Sta je even stil bij de reis die je 
maakt, de stappen die je zet. Van baby en kleuter ben je gegroeid tot wat je nu bent, ba-
sisschoolverlater en bijna brugklasser. Groeien toen, was je eerste stappen zetten, je eer-



ste woorden spreken. Groeien nu, is je eigenheid kunnen ontdekken en tegen jezelf zeg-
gen: ‘Dit ben ik, ik hoef niet op een ander te lijken.’ Groeien is beetje bij beetje je eigen 
weg gaan. Soms even stilstaan, tot je klaar bent voor een nieuwe stap. Je bent vandaag 
misschien niet anders dan gisteren en morgen, maar vandaag staan we even stil - met jou 
en bij jou. 

voor de ouders:  
Ouders, jullie staan hier vandaag in het midden van deze gemeenschap met jullie kinde-
ren. Ik wil jullie vragen je hand te leggen op de schouder van je dochter of zoon. Vandaag 
staan jullie even stil midden op de weg van jullie leven, staan jullie even stil bij de reis die 
de kinderen maken. Ze zijn gegroeid, van kleine mensen die eens geboren werden, tot 
wat ze nu zijn. Jullie hebben ze zien opgroeien, vanaf het prille begin. Jullie zijn zelf ge-
groeid. Gegroeid in het loslaten, steeds opnieuw. Gaandeweg worden de stappen die de  
kinderen zetten steeds meer eigen stappen. Nu eens gelijk oplopend met die van jullie, 
dan weer een heel andere richting uit. Vandaag is dat misschien niet anders dan  
gisteren of morgen, maar vandaag willen wij stilstaan bij de wegen van jullie levens, en wij 
vragen je: laat ze los. Nu kunnen en mogen ze gaan. Maar houd je hand achter hen - 
wees er voor hen om van hen te houden en hen te steunen. Om hen op te vangen als ze 
dreigen te vallen.  

Zingen 
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen,  
ga met ons mee langs de beelden van hoop. 
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen,  
ga met ons mee langs de beelden van hoop. 

1. Ga maar op weg in het licht van de morgen,  
de weg is lang en het pad onbekend. 
Er is nog veel van de toekomst verborgen  
maar blijf niet wachten, gebruik je talent. 
Wij gaan op reis... 

2. Zoals de adelaar vliegt met zijn jongen,  
zijn vleugels onder ze spreidt op hun vlucht,  
is Gods bescherming om je óp te vangen 
als je onverwachts valt uit de lucht. 
Wij gaan op reis... 

3. Vlieg nu maar uit, dat moet toch eens gebeuren, 
vertrouw op God, die de reis met je gaat. 
Kies je een weg die je eens zult betreuren, 
keer dan maar om, het is echt nooit te laat. 
Wij gaan op reis… 
   
Bagage voor onderweg 

Zegenbede 

Gebeden 

Aankondiging collecte 

Kinderen komen terug uit de oppas 



Slotlied   Lied 416: 1, 2 en 4 
couplet 1 door Lieke en Annet 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

2. 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. 

4. 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. 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’


