
Overstapdienst zondag 3 juli, Grote Kerk 
Voorganger:  ds Teunard van der Linden 
Ouderling:  Ymieke Miedema 
Lector:   Lies Hager 
M.m.v. Muziekgroep gemeenteleden,  
o.l.v. Syds Keuning / vleugel: Trudy Baard 
 
De kinderen blijven deze dienst in de kerk! 
 
VOORBEREIDING 
 
Muziek vooraf 
Welkom en mededelingen 
Aanvangslied: Lied 686 
1. De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
maakt één wat is verdeeld. 
 
2. Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 
 
Bemoediging en groet 
Vg : Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Vg : die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen : en niet loslaat het werk van zijn handen. 
Vg : Genade zij u en vrede van God onze         
   Vader  en van Jezus Christus, onze Heer 
Allen : Amen 
 
Loflied: Lied 875 
Father, we love you, 
we worship and adore you. Glorify your name 
in all the earth. 
Glorify your name, 
glorify your name, 
glorify your name 
in all the earth. 
 
Jesus, we love you, 
we worship and adore you. Glorify your name 
in all the earth. 
Glorify your name, 
glorify your name, 
glorify your name 
in all the earth. 

Spirit, we love you, 
we worship and adore you. Glorify your name 
in all the earth. 
Glorify your name, 
glorify your name, 
glorify your name 
in all the earth. 
 
Gebed 
Lied (melodie Tussentijds, Lied 24), 2x: 
Wij gaan met heel Gods volk 
Op weg achter de wolk, 
En God gaat met ons mee, 
Een pad dwars door de zee! 
 
O Heer, die ons bevrijdde, 
ons uit het diensthuis leidde, 
wijs ons met uitgestrekte hand 
de weg naar het beloofde land. 
  
Introductie van het thema en tekst (Ps. 78:5): 
‘Toen onze vaderen in Egypte waren,  
toen deed Hij hen zijn wonderen ervaren.  
Hij bracht hen veilig  
met een hand van liefde  
dwars door de zee,  
toen Hij het water kliefde  
en rechts en links tot staan bracht  
als een muur.’ 
 
Moment met de kinderen 
Lied 923 
1. Wil je wel geloven dat het groeien gaat, 
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, 
dat je had verborgen in de zwarte grond, 
en waaruit een grote boom ontstond. 
 
2. Wil je wel geloven het begin is klein, 
maar het zal een wonder boven wonder zijn 
als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 
dan gebeuren wonderen om je heen. 
 
3. Wil je wel geloven dat je vrede wint, 
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 
groeit de liefde uit boven de haat. 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de Geest  
eindigend met Lied 688: 
 

Heilige Geest, 
Gij zijt als de wind, 
kom dan, waai door onze harten, 
reinig ons. 
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Heilige Geest, 
Gij zijt als het vuur, 
kom dan, vuur ons aan tot liefde, 
beziel ons. 

 
Heilige Geest, 
Gij zijt als de dauw, 
kom dan, laaf ons met uw goedheid, 
vervul ons. 

 
Heilige Geest, 
Gij zijt als het licht, 
kom dan, wek ons tot nieuw leven, 
herschep ons. 

  
Schriftlezing: Handelingen 16:4-18  
Antwoordlied: ‘Is je deur nog op slot?’ 
Refrein: 
Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr, krr, krr 
doe ‘m open voor God 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen. (2x) 
 
Je hart is net een huisje 
waar het gezellig is 
maar ‘t is er nog zo donker 
er is iets dat ik mis. 
 
Refrein: 
Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr, krr, krr 
doe ‘m open voor God 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen. (2x) 
 
Preek met voorwerpentafel             
 
Muzikaal intermezzo 
 
Antwoordlied: Lied 967: 1, 4, 6 en 7 

1. Zonne der gerechtigheid, 
ga ons op in deze tijd, 
opdat al wat leeft de dag 
in uw kerk aanschouwen mag. 
Erbarm u, Heer. 
 
4. Open overal de poort, 
Heer, voor uw voortvarend woord, 
win elk volk met stille kracht 
voor uw rijk, - verdrijf de nacht! 
Erbarm u, Heer. 
 

6. Laat ons zo uw heerlijkheid 
zien in deze donkere tijd, 
opdat wij nu en voortaan 
trouw U ter beschikking staan. 
Erbarm u, Heer. 
 
7. Alle eer en macht en kracht 
worde, Heer, U toegebracht; 
heel de mensheid stemme saam 
in de drieklank van uw naam. 
Erbarm u, Heer. 
 

OVERSTAP  van de kinderen die afscheid nemen van 
de kindernevendienst 
 
‘Ik wens jou’ – Trinity (Inge Teerenstra) 
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/ik-wens-
jou/POMS_EO_12219702 
 
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 
 
‘k 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 
 
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. 

Introductie en vraaggesprek met de kinderen die 
overstappen, aan de hand van een kort filmpje en een 
favoriet voorwerp. 
 
Gebed bij het doopvont  
samen met de ouders 
Er opent zich een deur…! 
(de overstap) 
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Welkom door de jeugdkerk 
en uitnodiging jeugdprogramma 
 
De overgestapte kinderen ontvangen een aandenken. 
 
Samenzang (afsluitend): Lied 885 
1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
 
refrein: 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Refrein. 
 
GEBEDEN EN GAVEN  
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader 
 
Collecte 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ZENDING EN ZEGEN  
 
Slotlied:   
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden, 
samen met elkaar. 
Aan uw dagelijks leven, 
uw gezin, uw werk, 
wilt u daaraan geven, 
dan bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden, 
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, 
vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden 
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar.  
 
Zegen 
 
Muziek 
 
Na afloop kunnen we elkaar ontmoeten en is er voor 
allen koffie/thee/limonade 
 
 
Een fijne zondag verder en alvast een goede week 
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