
Liturgie voor de GA!-viering van zondag 7 juli 2019: Derde na Trinitatis; derde van de zomer 

 

In deze dienst staan we stil bij de overstap van Twan, Daphne, Matthijs, Hannah en Mattéo 

Plaats: Ontmoetingskerk 

Aanvangstijd: 10.00 uur 

 

Voorganger: ds. Peter van der Schans 

Organist: Marjan Klein 

M.m.v: Jonathan (drums), Jelmer (piano), Renske (zang), Lisanne (fluit), Jesse (saxofoon) en 

David (gitaar) 

 

 
 

Kindernevendienst: Groep 1 tot en met 5. 
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Protestantse gemeente te IJsselstein 

 

 

 

 

 

De Paaskaars brandt 

 

Voor de dienst worden de overstappers via foto’s voorgesteld 

 

Orgelspel vooraf (Marjan) 

 

De dienstdoende ambtsdragers komen binnen 

 

Welkom door de voorganger (Peter), daarna inleiding op de viering (Lisette en Myranda) 

 

AAN HET BEGIN 

 

Toewijding door stil gebed en kort orgelspel (Marjan) 

 

We gaan staan 

 

Groet 

 

Bemoediging 

 

We zingen: Intochtslied (staande): ‘Kom tot de Vader’ (Lied 599 uit Opwekking) (Jeugdband) 

 

Gebed aan het begin (staande) (Matthijs) 

 

God, 

dank u wel dat we hier vandaag bij elkaar zijn. 

In deze bijzondere dienst. 

Wij, groep 8-ers, gaan een grote stap maken. 

Van de basisschool naar de middelbare. 

Er gaat veel veranderen. 

Het zal leuk en spannend en soms gewoon stom zijn. 

God, 

In deze dienst mogen wij in het middelpunt staan. 

Omdat we deze overstap niet alleen maken. 

We doen dit samen met onze familie, 

maar bovenal met U. 

Amen. 

 

We gaan weer zitten 

 

We zingen: ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’ (Lied 334 uit Opwekking) (Jeugdband) 

 

Smeekgebed, (Hannah) dat we besluiten met het zingen van: ‘Heer, ontferm U!’ (Marjan) 
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God,  

In deze dienst staan we niet alleen stil bij onszelf. 

We willen bidden voor al de kinderen die na de zomervakantie de overstap gaan maken.  

Ze komen straks, net als wij, in een nieuwe groep. 

Elkaar leren kennen, je plekje in de groep vinden. 

De school leren kennen met de nieuwe regels en afspraken. 

Van oudste van de school worden we opeens de jongste. 

Ook dat voelt wel wat raar. 

God,  

We bidden U dat we onszelf kunnen en mogen zijn op school. 

Dat we ons mogen verder mogen ontwikkelen en ons voorbereiden 

Op een nu nog onbekende toekomst.  

Als U met ons meeloopt op deze weg,  

dan mogen we weten dat het gaat lukken 

Om onze dromen waar te maken.  

 

Zo bidden en zingen we samen: 

… 

 

We zingen het loflied: ‘Tienduizend redenen’ (Lied 733 uit Opwekking) (Jeugdband) 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed om de opening van het Woord (Mattéo) 

 

God, 

We gaan nu lezen uit de bijbel. 

Op de basisschool hebben we daar vele verhalen uit gehoord. 

Het was fijn om naar te luisteren. 

We hebben erover gepraat. 

We hebben ervan geleerd. 

De bijbel zelf lezen vinden we niet makkelijk. 

Er staat veel in dat we nog niet goed begrijpen. 

In de kerk legt de dominee het ons uit. 

Maar ook dan begrijpen we het nog niet allemaal. 

Dat hoeft ook niet, want we weten  

dat ook de volwassenen het soms ook nog lastig vinden.  

God, 

helpt U ons met luisteren naar Uw woord. 

Dat we horen wat er gezegd wordt. 

Dat we het begrijpen en er nog eens over na denken. 

Amen. 

 

Gesprek met de kinderen : De wereld op z’n kop 

Zacheüs verandert door zijn ontmoeting met Jezus. Wat heb je nodig? 

- A4-vellen met op ieder vel een woord: ik, rijk, gierig, boos, gemeen, haat, alleen 

- een dikke zwarte stift 

Aan de slag: 

- Vraag aan de kinderen wat een tegenstelling is. Laat ze er een paar bedenken (kort-lang, 

oud-nieuw). 
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- Laat één voor één de A4-vellen zien. 

- De kinderen bedenken de tegenstelling bij ieder 

woord. 

- Schrijf de tegenstelling onder het woord op het papier (wij/jij, arm, gul, blij, aardig, liefde, 

samen). 

- Vertel de kinderen dat het verhaal gaat over iemand bij wie de bovenste woorden hoorden: 

hij was gierig, alleen, het draaide allemaal om hem. 

- Maar dan verandert hij en gaan de woorden eronder bij hem passen. 

- Hoe dat kan? Door een heel bijzondere ontmoeting. 

 

Wat is een tegenstelling? 

Kunnen jullie er een paar bedenken? 

 
Kort Lang 

Oud Nieuw 

  

Ik Jij / 
Wij 

Rijk Arm 

Gierig Gul 

Boos Blij 

Gemeen Aardig 

Haat Liefde 

Alleen Samen 

 

We zingen met de kinderen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 

 

 
 

Wij geven Gods verhalen door: 

en wie zich openstelt  

ervaart misschien een beetje licht 

door wat er wordt verteld. 

 

Straks zoeken wij elkaar weer op  

en elk heeft zijn verhaal. 

het licht verbindt ons met elkaar: 

het is voor allemaal. 
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Het licht wordt door de kinderen meegenomen 

 

Schriftlezing: Psalm 23:5 en 6 (Bijbel in gewone taal) (Daphne) 

 
5U nodigt mij uit in uw tempel. 

U zorgt goed voor mij. 

U geeft me te eten en te drinken, 

meer dan genoeg. 

En al mijn vijanden kunnen dat zien. 
6U geeft me geluk en liefde,  

altijd en overal. 

Ik zal bij u zijn in uw tempel, 

mijn hele leven lang. 

 

We zingen: ‘De kracht van uw liefde’ (Lied 488 uit Opwekking) (Jeugdband) 

 

Verkondiging 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus! 

Beste overstappers: Twan, Daphne, Matthijs, Hannah en Mattéo. 

 

Jullie wilden dat de overstap als thema ‘maaltijd’ zou hebben. 

Nu, dat vond ik een prachtig voorstel. Eten en drinken – je kunt niet zonder. Niemand kan het 

missen. En samen eten is nog een stuk fijner dan in je eentje aan tafel te zitten. 

Jullie leven is begonnen met de voedingsstoffen die via de navelstreng in de baarmoeder van 

je eigen moeder bij je binnen kwamen. En na je geboorte kon je genieten van de borstvoeding. 

En als het met die moedermelk niet zo goed liep, dan was er wel flesvoeding. En dan wordt je 

groter en groter. De potjes van Olvarit of andere merken met fruithapjes en groentemengsels 

zullen jullie vast hebben gekregen. En je groeide door. Steeds groeide eten en drinken met je 

mee. Steeds kreeg je wat bij je leeftijd paste. Of wat juist jouw lichaam nodig had.  

En op een gegeven moment wil je geen ‘Happy meal’ met speeltjes meer. En je kijkt niet 

meer naar het kindermenu, maar leest met de grote mensen mee op de kaart. 

Je wordt groter en groter. En je bent stiekem nieuwsgierig naar bier en andere drankjes met 

alcohol…. 

En als je groot bent, krijg je steeds meer je eigen smaken van wat je wél lekker vindt en wat 

niet. Bovendien ga je ook steeds meer zorgen voor je eigen eten en drinken. Want op een 

gegeven moment is het thuis geen restaurant meer waarin je moeder of je vader koken. Maar 

doe je dat ook zelf. Misschien nog met de magnetron, maar dan leer je verder. 

Zo groeit de maaltijd en hoe het klaarmaken er van gaat met je mee. Maak je steeds ook 

overstappen. 

 

Omdat eten en drinken in ons leven belangrijk is, is eten en drinken ook belangrijk in de 

verhalen van de Bijbel. Er zijn er veel over te vinden. 

Vandaag kozen we voor één klein stukje. Uit Psalm 23. Dat is wel even wennen. Want als je 

aan je ouders of grootouders vraagt: “Waar gaat Psalm 23 over?” Dan zullen ze zeggen: 

“Over de Heer is mijn herder.” 

Dat klopt op zich wel. Maar het stukje dat Daphne heeft gelezen vertelt juist ook nog iets 

anders. Ze las over God die ook een gastheer is. Het gaat over God die je eten en drinken 

geeft. Ook al krijgen we eten en drinken thuis of in het restaurant; ook al zijn er boeren, 

tuinders en anderen die eten en drinken maken – we geloven in de kerk óók dat God het geeft. 
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Dat God het mogelijk maakt dat er te eten en te drinken is. Dat eten en drinken geschenken 

zijn van de goede God. 

Nu is er nog iets bijzonders aan de hand met dat laatste stukje van Psalm 23. Er wordt gezegd 

dat de vijanden kunnen zien, dat je eet en drinkt. Ze zien het, maar er gebeurt verder niks. Je 

kunt zonder angst of wat dan ook samen eten en drinken. God is gastheer van deze maaltijd. 

En een echte gastheer zorgt heel erg goed voor zijn gasten. Hij zorgt voor een goede plek om 

te eten. Om iets als een tafel waar je kunt aanzitten, of zoals vroeger, kunt aanliggen. De 

gastheer zorgt dat je er goed uit ziet en lekker ruikt: je hoofd wordt gezalfd met balsem. Ik 

zou bijna zeggen: Het gaat om de goede gel die er voor zorgt dat je haar goed zit. En de 

gastheer zorgt voor genoeg eten en drinken. Maar in de wereld waar de Bijbel vandaan komt, 

zorgt de gastheer ook voor de veiligheid van zijn gasten. Je hoeft niet bang te zijn voor 

mensen die tegen je zijn. Je mag door samen te eten laten zien dat je veilig bent. En dat de 

gastheer daarvoor zorgt. En dat schrikt degenen die tegen je zijn af. 

Wie of wat kan er tegen je zijn? Aan welke vijanden kun je denken? Het zou kunnen gaan om 

mensen die je dwars zitten door je uit te dagen en te pesten. Die je naar beneden halen. Die je 

niet laten meedoen en meetellen. Die je fiets kapot maken. Of je mobiel uit je handen slaan of 

pikken. En het kan ook gaan om dingen die uit je zelf naar boven komen, uit je gedachten en 

gevoelens. De stem die bijvoorbeeld tegen je zegt: “Ach, dat kan je toch niet! Je gaat het niet 

redden!” Of de stem die zegt: “Doe het maar alleen! Je hebt geen anderen nodig! Hou het 

allemaal zelf. Laat een ander maar stikken.” 

 

Eten en drinken is dan heel belangrijk. En samen eten en drinken helemaal. Samen met lieve 

mensen om je heen. Samen ook met God erbij. Dan kun je je op je gemak voelen. Dan kun je 

kalmeren en tot rust komen. Dan kun je veilig zijn. Dan ben je thuis. 

Thuis bij God en thuis bij elkaar. 

 

Maar eet en drink dan wel goed. Zorg voor eten en drinken dat gezond en lekker is. En ga niet 

elke keer langs de McDonald’s, de Burgerking of de KfC. Kan soms erg lekker zijn. Maar of 

je dat elke keer moet doen? Het eten daar heet ‘fastfood’. De snelle hap. Neem geregeld ook 

de tijd voor een goede maaltijd. En schrok het niet gulzig naar binnen, maar doe het rustig 

aan. Dat heet ‘slowfood’. De langzame hap. Maar het kan je gezonder en sterker maken. 

 

In de kerk eten en drinken we ook af en toe. Ook hier in deze kerkzaal. Dan staat er hier op de 

tafel brood. En er is wijn of druivensap. En dan mag ieder komen om mee te eten en te 

drinken. God is ook dan gastheer. En het brood en de wijn helpen ons om aan het verhaal over 

Jezus Christus te denken. Een klein stukje brood, afgebroken van een reep van een heel brood. 

Een klein slokje wijn / druivensap – het verbindt ons met Jezus. En daarmee ook met God. En 

het verbindt ons met elkaar. Samen eten en samen drinken – wat er ook om ons heen gebeurt. 

Wie of wat er tegen ons is – we zijn thuis bij God. Kind aan huis. Kinderen van Gods liefde. 

Hoe klein of hoe groot je ook bent. Welke stap je ook zet; welke dingen je ook tegen komt; 

hoe lastig het soms ook kan zijn: kom, eet en drink mee. En je voelt je thuis! 

 

Amen. 

 

Meditatief moment: door Marjan Klein (orgel) en Lisanne Klein fluit) (Marjan) 

 

We zingen: ‘Aan uw tafel’ van Sela (Jeugdband) 

 

RONDOM DE OVERSTAP 
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Inleiding, afscheid en overstap (Lisette, Myranda) 
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Overstaplied: ‘Overstaplied’ (melodie: ‘Verbonden met vader en moeder’; Lied 79 uit 

Geroepen om te zingen) (Marjan) 

 

Gedicht namens de ouders (Rosemarije) 

 

Ga maar op weg...  

 

Ga maar op weg met je kennis en dromen. 

Ga nu van hier, sla je vleugels maar uit. 

Vlieg nu naar later en zoek waar je heen wilt. 

Kies voor een weg die de toekomst ontsluit. 

 

Speur naar een spoor dat het waard is te volgen. 

Zoek naar een doel waar je echt voor kunt gaan. 

Vraag naar een plek waar je houvast kunt vinden, 

grond die je draagt, waar je stevig kunt staan. 

 

Drink uit de bron die jouw dorst weet te lessen. 

Eet van het brood dat verzadigt en voedt. 

Deel met wie hongert naar vriendschap en vreugde. 

Wees als een maatje voor wie jou ontmoet. 

 

Weet van de Droom die al eeuwenlang rondgaat. 

Fluister die door en maak waar wat je zegt. 

Doe wat je doen kunt, en deel van je kennis: 

werk aan een wereld van vrede en recht. 

 

Vlieg nu maar weg naar de toekomst van morgen. 

Ga maar, je kunt het. Je bent nu geslaagd. 

Ga met Gods zegen en vind je bestemming. 

Hoop en vertrouw op de Kracht die je draagt. 

 

(Greet Brokerhof-van der Waa) 

 

Zegen (Peter, ouders erbij met hand op schouder van hun kind) 

 

God, de Vader, 

blijft bij Twan, Daphne, Matthijs, Hannah, Mattéo en andere jongeren op hun levensreis. 

Hij zoekt jullie als jullie afdwalen. 

Hij houdt je vast, als je Hem loslaat. 

Hij richt je op als je valt. 

Hij draagt je als je niet verder kunt. 

God de Vader, 

brengt je veilig thuis 

Amen. 

 

We zingen: ‘Ga dan op weg’ (Melodie Lied 868) (Marjan) 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Update Tussenspel 

 

We gedenken Dirk van Leeuwen en Hendrika van Leeuwen-Vonk (staande)  

We luisteren naar de melodie van Lied 730: “Heer herinner U de namen …” (Marjan) 

 

… 

Laten we Dirk van Leeuwen en Hendrika van Leeuwen-Vonk in stilte gedenken. 

 

 
 

Ik nodig Hanneke, Sandra en Dick uit om de steentjes met de namen van hun ouders naar de 

plek van gedachtenis te brengen. 

 

Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader 

(Twan) 

 

God,  

dank U wel dat we samen onze overstap konden vieren. 

Dank U wel dat U er voor ons bent. 

Dat we door U worden gevormd. 

Dat we mogen weten dat we mogen groeien. 

Dat we het niet alleen hoeven te doen. 

Dat we er ons eigen ingrediënt bij mogen doen. 

Dank U wel voor de woorden uit de Bijbel. 

Ook al begrijpen we niet alles. 

We begrijpen dat U van ons houdt zoals we zijn. 

En dat is goed! 

 

(Peter:) 

Dankgebed verder 

Voorbede 

Stil gebed 

Onze Vader 
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Delen van de bloemengroet 

 

Intussen komen de kinderen van de nevendienst terug 

 

Inzameling van de gaven 

Eerste collecte (zwarte zak):  

Tweede Collecte  (groene zak): is bestemd voor het werk van de kerk 

 

Tijdens de inzameling speelt Twan op de piano 

Wie dat wil kan de kinderen uit de crèche ophalen. 

 

AAN HET EINDE 

 

We zingen (staande) slotlied: Lied 23b:4 en 5 (Marjan) 

 

De overstappers gaan mee in de rij staan voor gelukwensen. 

 

Uitzending 

 

Zegen 

 

Ik zal er zijn voor jou 

zo heeft de Heer gezegd. 

 

Ik zal er zijn voor jou 

met wijn, een stukje brood. 

Ik zal er zijn voor jou 

mijn liefde is zo groot. 

 

Ik zal er zijn voor jou 

een schaduw aan je zij. 

Ik zal er zijn voor jou 

Ik ben er altijd bij. 

 

Gemeentezang: Amen, amen, amen! (Lied 431C) (Marjan) 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang voor nieuwe geluidsapparatuur voor de 

ontmoetingsband en de jeugdband. Er wordt nu gebruik gemaakt van geleende apparatuur. 

 

 
 

 


