
Liturgie voor 

 ‘overstappers’, ouders, verzorgers en 

kindernevendienstleiding en meewerkenden  

aan de  

Overstapdienst 
op zondag 23 juni 2019 

aanvang 9.30 uur 
in Open Hof 

 

thema: Vriendschap 
 

voorganger: Berthina van der Kamp 
ouderling:  Jannemiek Goedhart 

Pieter Treep 
diaken: Albert Keepkens  

collectant Isabel Vroom 

koster: Eveline Eijlander 
beamist: Joop Vaandering 

organist:  Marijn de Jong 
m.m.v.  muziek-, zanggroepje 

 
 

zondagskinderen zijn de kinderen van groep 8, de Overstappers:   

Mels Huisman, Eva Boogaard, Ellis Doorduin, 
Jesper Drent, Jasmijn van Hamersveld, 

Tijs Lindeboom, Marc Hofstede 
 

VOORBEREIDING  
 

Vooraf aan de dienst luisteren we naar pianospel van Marijn de Jong 

(uitlopend op Welkom in Gods huis? suggestie van voorbereidingsgroep, 
ouders en kinderen) 

 
Verwelkoming en mededelingen door ouderling van dienst, daarbij iets 

zeggen tegen de kinderen van groep 8, die aan het puzzelen zijn op het 
podium: wat doen jullie oid, zullen we straks niet met elkaar in de dienst 

gaan puzzelen, dan mogen jullie nu wel gaan zitten… 
Onderwijl zitten de kinderen van groep 8 op het podium te puzzelen. 

Mededelingen uitlopend op het: Aankondigen van het openingslied 

Er zijn 10 grote puzzelstukken met daarop de woorden, die in de 
loop van de dienst gelegd zullen worden.  

Hieronder overzicht van de puzzelstukken op volgorde 
waarop ze in de dienst gelegd zullen worden en door wie:  

 

  



1e vriendschap door Ellis en Jasmijn 
2e luisteren door Sigrid 

3e Ik ben er door Eva 

4e samen door Mels en Tijs 
5e vertrouwen door Marc 

6e respect door Jesper 
7e liefde door Berthina 

8e overstap door Janette 
9e zegen door ouderling van dienst of door Berthina 

10e welkom door Jeugdkerk 
 

We zingen – staande – als welkomstlied Welkom in Gods huis (uit 

Hemelhoog 707, met zang (ondersteuning))  

Met open armen 
 

1.Kom, als je honger hebt of dorst. 
Hier kun je eten, deel met ons. 

Kom met je tranen en je pijn. 
Hier is het goed, hier mag je zijn. 

Met open armen word je ontvangen. 

 
2.Kom, als je moe bent van je vlucht. 

Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom, met je wanhoop en verdriet. 

Hier mag je weer een toekomst zien. 
Met open armen word je ontvangen. 

 
Refrein: Welkom in Gods huis. 

Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 

Welkom, welkom thuis. 
 

3.Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 

Kom maar, als niemand je verstaat. 

Hier is een plek voor jouw verhaal. 
Met open armen word je ontvangen. 

 
Refrein: Welkom in Gods huis. 

Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 

Welkom, welkom thuis. 
 

 
Stil gebed om voor te bereiden  
 



OM TE BEGINNEN 

 

Bemoediging en groet    
Vg. Wij zijn hier bij elkaar in de naam van God 

   ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
     Ellis: De Heer is onze helper: 

   ALLEN: NOOIT LAAT HIJ ONS LOS. 
 

Vg: Vriendschap, vrede en liefde van God 

 Jasmijn: voor jou en u, iedereen hier aanwezig, 

   ALLEN: VOOR MENSEN OVERAL OP DEZE WERELD. AMEN. 
 

Aansluitend gaan allen zitten.  
 

 

1e puzzelstuk: ‘Vriendschap’  Ellis en Jasmijn leggen 

samen het eerste puzzelstuk.  
 

Mels en Tijs gaan achter de liturgische tafel staan en zeggen woorden bij 
het thema van deze dienst: Vriendschap 

 
Woorden op de drempel bij het thema van de Overstap 

 

  Mels:Vriendschap is vertrouwen, 
aan vriendschap moet je samen bouwen. 

Vriendschap is verdriet en blijdschap delen, 
vriendschap is je geen minuut vervelen. 

Vriendschap is iets wat je doet, 
vriendschap doet je goed. 

Zonder vriendschap kun je niet 
in je blijdschap en verdriet. 

 

 Tijs: Ik ben er voor jou, jij bent er voor mij, 

samen staan we zij aan zij. 
Samen vechten, samen werken 

en als vrienden sta je sterker. 
Niet hetzelfde, maar je eigen aard 

is in vriendschap heel veel waard. 
In de vriendschap tussen mensen zij aan zij 

is het God zelf die zegt: Ik ben er bij. 
   

Zij gaan weer in de kerk zitten. 

 

2e puzzelstuk: ‘Luisteren’   Sigrid Lindeboom komt 

puzzelstuk leggen 
 
 



Daarna gaat Sigrid samen met Berthina achter de liturgische tafel 
staan. 

 

Kyriëgebed   samen met Sigrid Lindeboom  
 

  

3e puzzelstuk: ‘Ik ben er’   Eva komt naar voren en zij 

legt het 3e puzzelstuk, mag daarna weer gaan zitten 
 

We zingen als glorialied: God heeft zijn naam gezegd  

(uit: Geroepen om te zingen lied 236 vers 1 
t/m 5)  

Allen  
1. God heeft zijn naam gezegd  

- Ik zal er zijn voor jou –  
Hij gaat met je op weg,  

Hij blijft je eeuwig trouw.  
 

Vrouwen en meisjes 
2. Geloof Hem op zijn woord,  

Hij spant zich voor je in,  
Hij trekt je in zijn spoor,  

bemint je als zijn kind.  
 

Mannen en jongens 

3. God heeft zijn naam gezegd,  
wij weten wie Hij is.  

Je komt steeds tot je recht,  
in zijn geschiedenis.  

 
Vrouwen en meisjes 

4. Een bondgenoot is God,  
voor wie geen leven heeft,  

Hij zal er zijn voor ons,  
als droefheid ons beweegt.  

 
Mannen en jongens 

5. De schepping is in nood,  
God brengt ons aan het licht,  

Hij stelt op ons zijn hoop,  

zalig wie vrede sticht. 
 

Allen  
6. God heeft zijn naam gezegd  

- Ik zal er zijn voor jou –  
Hij gaat met je op weg,  

Hij blijft je eeuwig trouw.  



 
Woordwolk van de kinderen op de beamer  

 

4e puzzelstuk: ‘Samen’ Mels en Tijs komen naar voren en  

leggen het 4e puzzelstuk 
 

Samenspraak    samen met de gemeente en door alle 
Overstappers 

 

Uitleg wat de bedoeling is:  
De kinderen lezen om de beurt een stelling over vriendschap. 

De mensen in de kerk gaan staan als ze het eens zijn met de 
stelling. 

 

 

• Stellingen vriendschap 

 

1. Eva: Als je vrienden bent, dan moet je alles samen 

doen. 

2. Jasmijn: Vriendschap duurt een leven lang. 

3. Jesper: Vrienden hebben geen geheimen voor 

elkaar. 

4. Tijs: Voor vrienden heb je alles over. 

5. Ellis: Echte vrienden begrijpen je ook zonder 

woorden. 

6. Mels: Een ware vriend is iemand die alles van je 

weet en toch van je houdt. 

7. Marc: Een echte vriend kun je altijd vertrouwen. 
  
 

5e puzzelstuk: ‘Vertrouwen’    
 

Marc legt het vijfde puzzelstuk.  
 

 
En aansluitend wordt het 6e puzzelstuk gelegd.  

 
 

6e puzzelstuk: ‘Respect’    

Jesper legt het zesde puzzelstuk en daarna kan hij weer gaan zitten. 

 



Van de ouders komen er 10 naar voren. 
Samen lezen zij de Tien regels van vriendschap. 

 

Tien richtingwijzers, regels voor vriendschap    
 

1.  Laat je vrienden niet in de steek. 

2.  Respecteer je vrienden zoals ze zijn. 
3.  Spreek geen kwaad over je vrienden. 

4.  Maak tijd voor je vrienden. 
5.  Laat je vrienden niet vallen. 

6.         Maak het leven van je vrienden niet kapot, door gemene           
dingen over hen te zeggen.  

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

9.  Blijf open en eerlijk met je vrienden praten,  
        ook als het minder goed gaat.  

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

Ouders gaan weer in de kerk zitten. 
 
 

DIENST van het WOORD, de BIJBEL gaat 
open 
 

Ontsteken van het licht aan de Paaskaars voor de 
kindernevendienst en de Bijbelkaars en woorden bij het Licht en 

het openen van de Bijbel door Marc en Eva en Jesper:    
 

Marc ontsteekt met de ouderling van dienst de kaarsen 

voor de KND en de tafelkaars   
 

Eva leest de volgende woorden hier bij:  
 

  Eva:   De kaars die nu brandt 
glimlacht naar ons allen, want 

als hier de Bijbel open gaat,  
dan delen wij wat daarin staat. 

Zo doen we mee in het verhaal 
van God en mensen allemaal.  

 

Jesper opent dan de Bijbel bij het boek Prediker, bij het 
paarse lint.  

Daarna (allemaal) weer in de kerk gaan zitten. 
 

 
We lezen – uit de Bijbel in Gewone Taal –  

 
Inleiding  

  



Ellis Prediker 4 vers 9 en 10  
9Je kunt maar beter met z’n tweeën zijn dan alleen. Want 
samen bereik je meer dan in je eentje.  
10Als één van beiden valt, dan helpt de ander hem of haar weer 
overeind. Maar als je alleen bent, kan niemand je weer 
overeind helpen. 

 
Jasmijn Johannes 15 vers 12 en 17 

 
12Ik geef jullie deze regel: Houd van elkaar, net zoals ik van 

jullie houd. 
 
17Dit vraag ik van jullie: houd van elkaar. 

 
We zingen: Je mag er zijn…  

(uit Opwekking voor kinderen nr 180, met 

zang (ondersteuning))  
Refr. 

Je mag er zijn 
wie ik? …ja jij 

je hoort er helemaal bij 
wie ik? …ja jij 

had je zeker niet gedacht 
wie ik? …ja jij 

je hoort er helemaal bij 
wie ik? …ja jij 

 
Ook al ben je wat verlegen 

ook al lijk je een beetje stug 

ook al heb je vieze handen 
of je navel op je rug 

 
Refr. 

Je mag er zijn 
wie ik? …ja jij 

je hoort er helemaal bij 
wie ik? …ja jij 

had je zeker niet gedacht 
wie ik? …ja jij 

je hoort er helemaal bij 
wie ik? …ja jij 

 
Ook al flap je met je oren 

of ben je enigst kind 



of in een kippenhok geboren 
of heb je altijd tegenwind 

 

Refr. 
Je mag er zijn 

wie ik? …ja jij 
je hoort er helemaal bij 

wie ik? …ja jij 
had je zeker niet gedacht 

wie ik? …ja jij 
je hoort er helemaal bij 

wie ik? …ja jij 
 

Ook al kan je niks onthouden 
is je geheugen net een zeef 

ook al heb je rooie haren 
en staan al je tanden scheef 

 

Ook al heb je slechte ogen 
en een hele dikke bril 

ook al heb je een hond 
die maar niet luisteren wil 

 
Refr. 

Je mag er zijn 
wie ik? …ja jij 

je hoort er helemaal bij 
wie ik? …ja jij 

had je zeker niet gedacht 
wie ik? …ja jij 

je hoort er helemaal bij 
wie ik? …ja jij 

 

Kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 5,  
Groep 1 t/m 5 kunnen naar de Kindernevendienst gaan, ze mogen ook in de kerk blijven, 
vrije keus. 

En groep 6,7 en 8 blijven in de dienst 

 

Overdenking ‘Daar waar vriendschap is en liefde…’ 

Liturgische schikking is onderdeel, verbeelding bij de overdenking 

 

7e puzzelstuk: ‘Liefde’   voorganger 

Berthina legt het 7e puzzelstuk. 

 

 
We zingen – aansluitend – ‘Daar waar vriendschap is en liefde’ 

[uit: Liedboek 568a]  



 

1e    vrouwen klein en groot:  

Daar waar vriendschap is en liefde,  
daar waar vriendschap is,  

daar is God met ons. 
 

2e    mannen klein en groot:  

Daar waar vriendschap is en liefde,  
daar waar vriendschap is,  

daar is God met ons. 
 

3e    ALLEN: 

Daar waar vriendschap is en liefde,  
daar waar vriendschap is,  

daar is God met ons. 
  

4e  ALLEN: 
Ubi caritas et amor,  

ubi caritas  

Deus ibi est. 
 

 

DIENST van de OVERSTAP 
 

8e puzzelstuk: ‘Overstap’   KND Janette legt dit 

puzzelstuk 

 

De overstap 
 

De jongeren die overstappen komen naar voren. Voor in de kerk vormen 

ze een rij/halve cirkel. Woorden tot de jongeren door de voorganger.  

 
Als overstaplied: ‘Je hoeft niet alleen’ 
(melodie: Geroepen om te zingen 79 ‘Verbonden met vader en moeder)  

Tijdens het lied kunnen de Overstappers even op het randje van het 

podium gaan zitten en zo het lied meelezen 
 

1. Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen 

sinds jij hier het levenslicht zag. 
De weg lag nog helemaal open: 

soms een traan, maar ook heel vaak een lach. 
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’.  
 

 



2. Misschien was je klein op die morgen  

dat doopwater viel op je hoofd. 

God beloofde om voor je te zorgen. 

Wij hebben Zijn Woord steeds geloofd.  
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’. 
 

3. Dat was toen, maar je leeft in het heden: 
ook vandaag ga je verder op weg. 

De nevendienst is straks verleden, 
maar hoor wat ieder nu zegt: 

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’. 

 
Kinderen en ouders komen nu op het podium staan, achter hun kind.  
Woorden tot de ouders door voorganger.  
 
Aanwijzingen besproken:  
Hand op de schouder 
mag je de hand van de schouder halen, 
en de hand achter hen houden: 

blijf voor hen een steun in de rug 
En om hen op te vangen als ze dreigen te vallen. 

Wees er voor hen om van hen te houden en hen te steunen. 
en houdt de hand boven hen, 

blijf een zegen voor hen. 
 

Ouders nemen plaats weer in de kerk 
Overstappers blijven staan 

 
 

9e puzzelstuk: ‘Zegen’   voorganger legt het puzzelstuk 

Het zegenen van de kinderen door voorganger of ouderling (van dienst) en 
graag mijn blad vasthouden 
 
 

We gaan jullie de zegenwensen ook toe zingen, een weten dat God bij 

jullie is en mensen van God met jou, jullie mee reizen:   

 

 



Zingen: lied van Trinity, IK WENS JOU met zang (ondersteuning) 

Overstappers kunnen op randje van het podium gaan zitten en zich toe 

laten zingen  

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 kinderen om je heen, tot aan het eind  

 

Een muur voor de wind  

en 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 alle 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  

en een vuur voor de kou  

een jas voor de regen  

en een vriend dichtbij jou (2x) 

 

Ik bescherm je voor de wind, en vindt 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 

Een muur voor de wind  

en een vuur voor de kou  

een jas voor de regen  

en een vriend dichtbij jou  

 

Moment, woorden van afscheid  door leiding kindernevendienst: 

Janette  



      
En als cadeau geven we jullie mee: door Petra en Jeanine 

 

 
Moment, woorden van opname   door Jeugdkerkers en leiding 

van de Jeugdkerk, iemand van de Jeugdkerk legt het puzzelstuk WELKOM 
en de Overstappers worden meegenomen naar de Jeugdkerk.    

10e puzzelstuk: ‘Welkom’   door Jeugdkerk 
  

 

DIENST van het ANTWOORD, Gebeden en gaven 

 
Dankgebed, voorbeden waarin opgenomen de diaconale voorbede,  
23 juni, diaconale voorbede: ….voor mensen die soms twijfelen aan hun geloof en 

hierdoor soms onverschillig worden. Mede door alles wat er om ons heen gebeurd in deze 

wereld . Wilt U ons niet los laten maar kracht en vertrouwen geven om te blijven geloven 

in U en daarmee in Uw  zorg en liefde  voor mensen.  

stil gebed, en het gezamenlijk bidden van het Onze Vader  

Met Netty en Jeanine  
 

Collecte, kinderen kunnen uit de oppas worden gehaald 
1e collecte voor Moldavië en voor Kerk in Actie, voor vergeten 

vluchtelingen in Nicaragua en 2e collecte voor Kerk en Eredienst 
 

Heenzending en zegen 
 

Allen gaan staan 
 

Lied 416 vers 1, 2 en 4 
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. 

   

Zegen, Amen, amen, amen (gezongen) 


