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Dienst op 12 september 2021  

Viering met de vier ‘overstappers’: 

Alwin, Marco, Ryanne en Rienk  

 

‘Doe als een vriend! 

 

Welkom en mededelingen 

 

Zingen: Lied 216 – Dit is een morgen  
1 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

2 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

3 

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Bemoediging en drempelgebed  

 

Zingen: Opwekking 797 - Breng ons samen 

 

U roept ons samen als kerk van de Heer 

Verbonden met U en elkaar 

Wij brengen U lof, geven U alle eer 

Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar 

Jezus is gastheer en nodigt ons uit 

Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis 
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Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 

Die alles gelooft en verdraagt 

Streef naar de gaven die God aan ons geeft 

Veelkleurig, verschillend en dienstbaar 

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar 

Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt 

 

Breng ons samen, één in uw naam 

Ieder is welkom hier binnen te gaan 

Samen, één door de Geest 

Verbonden in liefde, die U aan ons geeft 

U roept ons samen voor Woord en gebed 

Als deel van uw kerk wereldwijd 

Wij bidden om vrede, verzoening en recht 

Gebruiken met vreugde de maaltijd 

Wij breken het brood en verstaan het geheim 

Om samen uw kerk en van Christus te zijn 

 

Breng ons samen, één in uw naam 

Ieder is welkom hier binnen te gaan 

Samen, één door de Geest 

Verbonden in liefde, die U aan ons geeft 

 

Wij belijden één geloof en één Heer 

Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer 

Heer, geef vrede die ons samenbindt 

Vader, maak ons één 

 

Wij belijden één geloof en één Heer 

Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer 

Heer, geef vrede die ons samenbindt 

Vader, maak ons één 

 

Breng ons samen, één in uw naam 

Ieder is welkom hier binnen te gaan 
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Samen, één door de Geest 

Verbonden in liefde 

 

Breng ons samen, één in uw naam 

Ieder is welkom hier binnen te gaan 

Samen, één door de Geest 

Verbonden in liefde, die U aan ons geeft 

 

Kyrie en kaarsenritueel  
 

Zingen: Opwekking 488 - De kracht van uw liefde 

 

Heer ik kom tot U; 

neem mijn hart, verander mij, 

als ik U ontmoet 

vind ik rust bij U. 

Want Heer ik heb ontdekt, 

dat als ik aan uw voeten ben, 

trots en twijfel wijken 

voor de kracht van uw liefde. 

  

Refrein: 

Houd mij vast, 

laat uw liefde stromen. 

Houd mij vast, 

heel dichtbij uw hart. 

Ik voel uw kracht 

en stijg op als een arend; 

dan zweef ik op de wind, 

gedragen door uw Geest 

en de kracht van uw liefde. 

  

Heer, kom dichterbij 

dan kan ik uw schoonheid zien 

en uw liefde voelen, 

diep in mij. 
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En Heer, leer mij uw wil, 

zodat ik U steeds dienen kan 

en elke dag mag leven 

door de kracht van uw liefde. 

  

(refrein) 

Houd mij vast, 

laat uw liefde stromen. 

Houd mij vast, 

heel dichtbij uw hart. 

Ik voel uw kracht 

en stijg op als een arend; 

dan zweef ik op de wind, 

gedragen door uw Geest 

en de kracht van uw liefde. 

  

(refrein) 

Houd mij vast, 

laat uw liefde stromen. 

Houd mij vast, 

heel dichtbij uw hart. 

Ik voel uw kracht 

en stijg op als een arend; 

 

dan zweef ik op de wind, 

gedragen door uw Geest 

en de kracht van uw liefde. 2x 

  

Tien leefregels van God in woord en beeld 

(uit: Woord voor Woord) 

 

Lied: Doe als een vriend – Elise Mannah – Gouden Regel 

Lied 

https://www.youtube.com/watch?v=zOiqRmWzHGU 
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Kort verhaal over vriendschap met daarbij 10 regels van 

vriendschap 

 

1. Laat je vrienden niet in de steek voor een nieuwe vriend 

2. Respecteer je vrienden zoals ze zijn 

3. Spreek geen kwaad over je vrienden 

4. Maak tijd voor je vrienden 

5. Respecteer de afkomst van je vrienden 

6. Maak het leven van je vrienden niet kapot door gemene 

dingen over hen te zeggen. 

Negeer ze niet, maar blijf met ze praten 

7. Blijf je vrienden trouw, praat met elkaar ook als het minder 

goed gaat, wees eerlijk, 

wees betrouwbaar en laat elkaar niet vallen. Rommel niet in de 

relaties van je vrienden. 

8. Je mag niet stelen van je vrienden, ook hun ideeën niet 

9. Je mag niet roddelen, wees trouw aan je vrienden  

10.Gun je vrienden het beste en wees tevreden met wat jij hebt  

 

 

Luisterlied: Pak maar mijn hand – Nick en Simon, 

onderwijl kijken we naar de foto’s van de 4 overstappers 

 

Paar woorden voor de ‘overstappers’  

 

Lied: Zijn trouw kleurt de morgen – Matthijn Buwalda 

https://www.youtube.com/watch?v=8OA6lnqd1bg 

 

Moment van de ‘overstap’ met gedicht van de ouders 

Alwin, Marco, Rienk en Ryanne, 

Je was baby, je was kleuter, je was basisschoolkind. 

Tot nu toe is je weg voor een groot gedeelte door ons, je 

ouders, uitgestippeld. 

We hebben met liefde voor je gezorgd, met je gespeeld, je bij 

de hand genomen en je leren lopen. 

Je werd gedoopt en opgenomen in de gemeenschap van de kerk  
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en we vertelden je de verhalen van Gods volk onderweg. 

En bijna steeds was jouw weg de onze. 

Nu ben je twaalf. 

Je staat voor de overgang naar een nieuw stuk van je leven. 

Je wereld is groter geworden en steeds meer maak je je eigen 

keuzes en zoek je je eigen weg. 

We laten je los, je mag gaan om je eigen weg te zoeken, je 

eigen bedding te vinden. 

Om, zoals Abraham en Sara, naar de sterren te kijken en te 

weten dat je nooit echt alleen bent. 

Ook wij zullen er steeds voor je zijn. 

Om van je te houden, om je te steunen, 

om je op te vangen als je dreigt te vallen. 

Als wens geven we je mee  

dat je verder mag opgroeien in kleuren van licht en vertrouwen,  

in verbondenheid met ons en de mensen om je heen,  

dat God bij je zal zijn waar je ook gaat en dat je, gedragen door 

de Geest,  

zult leven in het spoor van Jezus van Nazareth. 

 

Alwin, Marco, Ryanne en Rienk ontvangen een licht voor 

onderweg  

  
Psalm: 119: 130 - Uw woorden brengen licht in het donker. 

    Zo weten mensen hoe ze moeten leven. 

 

Luisterlied: Ik wens jou - Trinity 

 

De kinderen ontvangen een cadeautje van de kerk - Sandra 

de jeugdouderling 

Gebeden 

 

Zingen: Opwekking 710 - Zegen mij 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan 

Zegen mij op de plek waar ik zal staan 

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt 

O God zegen mij alle dagen lang! 
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Vader maak mij tot een zegen 

Ga mij niet voorbij 

Regen op mij met uw Geest Heer 

Jezus kom tot mij 

Als de Bron van leven 

Die ontspringt diep in mij 

Breng een stroom van zegen 

Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 

 

Zegen ons waar we in geloof voor leven 

Zegen ons waar we hoop en liefde geven 

Zegen om de ander tot zegen te zijn! 

O God zegen ons tot in eeuwigheid 

 

Vader maak ons tot een zegen 

Hier in de woestijn 

Wachtend op Uw milde regen 

Om zelf een bron te zijn 

Met een hart vol vrede 

Zijn wij zegenend nabij 

Van uw liefde delend 

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 

 

Wegzending en zegen 

 

Slotlied: Opwekking 769 - Bouw uw koninkrijk (in het 

Engels) 
Kom, vestig uw gezag; 

wees Koning in ons hart. 

Herstel uw beeld in ons; 

onthul uw doel met ons. 

Ontsteek de vlam van hoop opnieuw; 

een laaiend vuur in onze ziel. 

Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien. 

Wij zijn uw kerk. 
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Heer, maak ons sterk in U. 

Wij dorsten naar uw rijk 

en uw gerechtigheid. 

U schakelt ons nu in 

en geeft ons leven zin: 

gevangen harten worden vrij, 

verslagen mensen troosten wij; 

zelfs de blinden zien uw heerschappij. 

Wij zijn uw kerk. 

Hoor ons gebed en kom! 

 

-Refrein- 

Bouw uw koninkrijk. 

Zet het kwaad te kijk. 

Toon uw sterke hand. 

Kom, herstel ons land. 

Vul uw kerk met vuur. 

Win dit volk terug. 

Heer, dat bidden wij 

tot uw koninkrijk verschijnt. 

 

Uw ongetemde kracht 

verslaat de helse macht. 

Uw ongekende pracht 

vernieuwt en sterkt ons hart. 

Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 

leer ons te doen wat U ons vraagt, 

vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. 

Wij zijn uw kerk. 

Heer, doe uw werk door ons.  -2x Refrein- 

 

In de hal van de kerk is de collecte  

De eerste schaal voor de ‘Kliederkerk’ (PKN) 

De tweede voor de kerk in Hurdegaryp 

 

Met dank aan onze band ‘Revelation’  


