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VOORBEREIDING 
 
Muziek 
 

Welkom     
  allen gaan staan 

Stilte 
 

Groet en Bemoediging       
v.     De Eeuwige zij met u!  
 
a:  
 
              Ook met  u      zij   de    Eeuwige 

v. Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft 

v. God heeft beloofd ons nooit los te laten 

a. Op God hopen wij! 
 



 k:. Vrede voor de wereld 

 a. Wij roepen God aan 

 k. Wie is God? 

 a. Die hemel en aarde gemaakt heeft 

 k. Die voor altijd trouw blijft 

 a. Die mensen helpt die onderdrukt worden 

 k. Die hongerigen te eten geeft 

 a. Die gevangenen bevrijdt 

 k. Die blinden weer laat zien 

 a. Die gevallen mensen overeind helpt 

 k. Die vreemdelingen beschermt 

 a. Die de Geest in ons doet waaien 

 k. en ons nieuwe mensen maakt 

 
Openingslied  288 Goedemorgen welkom allemaal 

           
                                                                                 allen gaan zitten 

Madelon, Julian en Julie komen naar voren 
 

Van de ouders 
 



Alle kinderen komen naar voren 
 

Afscheidscadeau door kindernevendienstleiding 
 

Kyriëgebed  met acclamatie 301k 

 
Glorialied 309a 

 



 
DE SCHRIFTEN 
 
Overstappers   ‘Ik zou wel eens willen weten’ 

 

 
 

   2   Wanneer, wanneer? Wanneer, o God wanneer? 
   Ik voel me nu wel oud genoeg, 
   Maar weet niet, is het nog te vroeg? 
   Om zelf te weten wat ik kan, wanneer? 
  

3   Waarom, waarom? Waarom, o God waarom? 
   Ik heb veel vragen die ik stel, 
   Ik heb geen antwoord, U toch wel? 
   Daarom stel ik ze keer op keer. Waarom?? 
 

Overstappers 

 

Gebed   

 
Uit de Bijbel (in Gewone Taal) Lukas 2: 41-52 

41 Elk jaar gingen Jozef en Maria naar Jeruzalem om het Joodse Paasfeest te 
vieren. 42-43 Op een keer ging Jezus met zijn ouders mee. Hij was toen twaalf 
jaar. Na het feest gingen Jozef en Maria naar huis. Maar Jezus bleef in Jeruzalem, 
zonder dat zijn ouders dat wisten.44-45 Ze dachten dat hun zoon met familie of 
vrienden meeliep. Pas ’s avonds gingen ze hem zoeken. Maar ze konden hem 
nergens vinden. Toen gingen Jozef en Maria terug naar Jeruzalem, om Jezus daar 
te zoeken. 
46 Jozef en Maria vonden Jezus na drie dagen. Hij zat in de tempel bij de leraren 
die daar waren. Hij luisterde naar hen en stelde vragen. 47 Iedereen die hem 
hoorde praten, was verbaasd. Want hij zei heel verstandige dingen.  
48 Toen zijn ouders Jezus vonden, waren ze onder de indruk. Maria zei: ‘Jongen, 
waarom heb je dat gedaan? Je vader en ik waren ongerust. We hebben je overal 
gezocht.’ 49 Jezus antwoordde: ‘Waarom hebben jullie mij gezocht? Ik moet doen 
wat mijn Vader bepaald heeft. Dat weten jullie toch?’ 50 Maar Jozef en Maria  

Lied ‘Waarheen’ 

 
           Waarheen, waarheen? Waarheen    o  God waarheen? Ik  weet   niet wel- 

 
               ke weg te gaan,    Aan  wel  - ke kant   ik   hoor    te    staan. 

 
             Ik     ga   mijn weg, maar vraag  me    af  , waarheen? 



 
begrepen niet wat hij bedoelde. 51 Toen ging Jezus met zijn ouders mee terug naar 
Nazaret, en hij was hun gehoorzaam. Toch bleef zijn moeder nadenken over alles 
wat er gebeurd was. 52 Jezus groeide op, en hij werd steeds wijzer. God hield van 
hem, en de mensen ook. 
 
Lied 'Lied van de weg' , melodie psalm 72   t. Jan van Opbergen 

 
           Wij gaan de weg van  ou- de   woorden, 

 
van     o-     ver-    le-       ver-     ing, 

 
die wij  van  on-  ze    ouders hoor-den, 

 
 in       ei-     gen    lui-      ster-  kring, 

 
ver- ha-  len uit    ge-loof ge-  bo-  ren 

 
 om       on-    ze      weg    te     gaan, 

  
 en    te- kens die ons veel be-  lo-  ven, 

   
 als       wij       ze   nieuw   ver-  staan. 
  
      2 Wij zijn een schakel van de keten, 
 verbintenis van hoop, 
 mensen op zoek naar beter weten, 

oprechte levensloop. 
Er is geen god aan onze zijde 
die zegt: ‘zo ga je goed’. 
Wel Eén die roept door alle tijden: 

  ‘Zoek verder, het komt goed’. 
 
Overweging 
 



 

Muziek  

 
Lied ‘Ga maar op weg’                                  t. D. Pruiksma; m. G. van Amstel 

refrein: 

                   
couplet 1: 

 
          Ga maar op weg     in     het licht    van de     morgen,         de    weg  is 

 
             Lang  en het pad on  -be  - kend.       E  r is nog    veel  van  de toekomst  

 
            ver – bor -gen,   maar blijf niet   wachten, ge – bruik  je ta  -   lent.. 

     
       2  Zoals de adelaar vliegt met zijn jongen,  

zijn vleugels onder ze spreidt op hun vlucht 
 is Gods bescherming om je op te vangen  
als je onverwachts valt uit de lucht. 

           3 Vlieg nu maar uit, dat moet toch eens gebeuren,  
  vertrouw op God, die de reis met je gaat.  
  Kies je een weg die je eens zult betreuren,  
  keer dan maar om, het is echt nooit te laat. 

   Refrein: Wij gaan op reis langs de weg van verlangen,  
  ga met ons mee langs de beelden van hoop. 
  Wij gaan op reis langs de weg van verlangen,  
  ga met ons mee langs de beelden van hoop. 
 
 

GEBEDEN EN GAVEN:  

 
Zegen de overstappers ontvangen de zegen voor onderweg 
 
 
 



 

Allen gaan staan en zingen de kinderen toe: 

Lied ‘Het lied van Gods Naam’        melodie lied 650   t. H. Bouma 

 
                 God heeft zijn Naam gezegd: 

 
                   Ik      zal   er   zijn  voor jou 

 
                  Hij   gaat  met   jou   op  weg, 

 
                  Hij     blijft   je    eeuwig  trouw. 

 
          2 Geloof Hem op zijn woord 

Hij spant zich voor je in 
Hij trekt je in zijn spoor 
Bemint je als zijn kind 

 

Voorbeden 

Stil gebed 
Onze Vader Onze Vader die in de hemel zijt,    

Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
In eeuwigheid. Amen.  

 

Mededelingen 
 

Inzameling gaven   
1. Kerk in Actie: hulp aan kastenloze Dalit-kinderen. 

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en 
buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een Indiase 
partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende 
kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd 
huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen 



en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht 
aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met 
kinderen en ouders de armoede te doorbreken. 
2.Onderhoud kerkhof. 
  
Slotlied 416:1,2,4 

  

 

          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. 
            

Wegzending 

 

Zegen 

 

allen: 
 

 

 

Muziek 

 



 


