
 
ORDE VAN DIENST 

Overstapdienst 
11 juli 2021 

Thema: Kijk omhoog 
Voorganger: ds. Marloes van Doorne 
Muzikale medewerking: Corné van Doorne (organist); Annet Pols en Lieke van Wensveen (zang); 
Marco Baars (gitaar en zang) 
Overstappers: Merijn Dijkhuizen, Jesse Immeker, Juul Jansen, Mathijs Kelderhuis, Elise Schenk, 
Bastiaan Winkel 

Orgelspel   

Welkom en mededelingen 

Zingen  Lied 288 (allen) 
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. 

Bemoediging en Groet 

Aansteken Paaskaars 

Voorstellen overstappers 

Openingsgebed 

Zingen  My Lighthouse 
In my wrestling and in my doubts 
In my failures You won't walk out 
Your great love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea 2x 
In the silence, You won't let go 
In the questions, Your truth will hold 
Your great love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea 2x 

Refrein 
My Lighthouse, my lighthouse 
Shining in the darkness, I will follow You 
My Lighthouse, my lighthouse 
I will trust the promise, 
You will carry me safe to shore. 

I won't fear what tomorrow brings 
With each morning I'll rise and sing 
My God's love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea 2x 



Refrein 
Fire before us, You're the brightest 
You will lead us through the storms 4x 
Refrein 

Lezen   1 Korintiërs 2: 1-5 
door Manon Sluijter 
Vrienden, ik ben ooit bij jullie gekomen om te vertellen over Gods plan met de mensen. Ik gebruik-
te geen mooie en wijze woorden om jullie te overtuigen. Ik wilde jullie alleen maar vertellen over 
Jezus Christus, en over zijn dood aan het kruis! 
Ik kwam niet als iemand die trots is op zichzelf. Ik was juist zwak en bang. Ik gebruikte geen wijze 
woorden om jullie te overtuigen. En toch geloofden jullie wat ik zei, omdat de heilige Geest jullie 
daar de kracht voor gaf. Want zo moest jullie geloof beginnen: door Gods kracht, en niet door 
menselijke wijsheid. 

Overdenking 

Muziek  Revival Anthem - Rend Collective 

Woorden bij de overstap 

Zingen  Lied 416: 1, 2 en 4 (allen) 
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. 

Bagage voor onderweg 

Zegenbede 

Gebeden 

Zingen  Ik wens jou (allen) 
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 
Refrein 
Een muur voor de wind, een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou (2x) 

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 



Refrein (2x) 
Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats 
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang 
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang. 

Wegzending en zegen 


