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Aarde, water, lucht, 
vuur en techniek 
 
Tekeningen: Leon en Simon 

 
OVERSTAPVIERING VAN DE OUDSTE KINDEREN  
VAN DE KINDERKERK EN DE BASISCATECHESE 

 

Ilse Kepers, Jytte Peters, Emma Biesheuvel, Julea ter Haar, Leon Spijk, 
Simon Remmerts, Joël Swart, Jim van ’t Veer, Lucas Biesheuvel, Floris Vos 
 
voorganger:   ds. Dick Snijders 
ouderling:  Mathilde Vos 
kerkrentmeester: Ate Lindeboom 
organist:  Jaap Jansma 
pianist:  IJsbrand ter Haar 
band:  The Houseband 
m.m.v.:   De leiding van de kinderkerk, de leiding van de  
  basiscatechese, en jongeren van The Meeting 
zang:  De overstappers en Ellen van ’t Veer en Ineke Peters 
koster: Jetty Gaasbeek 
techniek: Stefan Vos      
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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel Sonate I, Allegro di molto - Ch.Ph.E. Bach (1714-1788) 
 
Welkom en mededelingen – allen blijven zitten tot na het kaarsenlied 
 
Aansteken van tien kaarsjes 
Het is niet toegestaan mee te zingen. Zacht meeneurieën mag wel. 
 

De eerste kaars is aangestoken en Ilse stak hem voor ons aan. 
We zijn met licht van hoop gekomen, omdat wij naar The Meeting gaan. 
 
De tweede kaars is aangestoken, voor Jytte brandt het tweede licht. 
De duisternis gaat van ons wijken, we vinden licht een mooi gezicht. 
 
De derde kaars is aangestoken, het is voor Emma dat hij schijnt. 
We zijn vol vreugde hier gekomen om op dit feest erbij te zijn. 
 
De vierde kaars staat nu te branden, voor Julea geeft hij het vuur.  
Het is een lichtje van verlangen van hoop en vreugde in dit uur. 
 
De vijfde kaars is aangestoken en Leon heeft hem in zijn hand. 
We hopen op een goede morgen, dat schept voor ons een nieuwe band. 
 

De zesde kaars is aangestoken, voor Simon geeft hij warmte af. 
Het goede licht zal voor ons schijnen dat leven en veel liefde gaf. 
 

De zevende kaars is aangestoken, voor Joël is de zevende, 
dit licht geeft hoop en warmt de harten, we kennen God als Levende. 
 

Jim steekt nu al de achtste kaars aan, en acht verwijst naar opstanding. 
De achtste dag is ook de eerste, zo maken wij een nieuw begin. 
 

Voor Lucas gaat nu ook een kaars aan, het is nu al de negende. 
het is een klein gebed naar boven of God ook ons wil zegenen. 
 

En Floris steekt de laatste kaars aan, de tiende kaars van dit moment, 
nu zijn wij allemaal genoemd, want wij zijn met onze naam gekend. 
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Moment van stilte   - allen gaan staan 
 
Groet en bemoediging  
voorganger: God, de Eeuwige zal met u zijn. 

allen: Ook met u zal God zijn. 

voorganger: Onze hulp is in de naam van God, 

allen: die hemel en aarde gemaakt heeft  

alle kinderen: en ook wij mogen er zijn. 

voorganger: De trouw van God is eeuwig; 

allen: het werk van zijn handen laat Hij niet los.  

alle kinderen: God is altijd bij mij. 

 
Drempelgebed    
Voorganger Hoor ons aan, Eeuwige God, 

Allen: hoor naar ons bidden. 

alle kinderen: Wat fijn dat U naar ons luistert. 

Voorganger: Zie ons aan, Eeuwige God, 

Allen: wij zijn toch uw mensen! 

alle kinderen: Wat fijn dat U ons ziet. 

voorganger: Breng ons tot elkaar. 

Allen: Stel ons open voor uw Geest. 

alle kinderen: We weten, U bent ook in onze harten. 

Allen: Amen. 
 
- allen gaan zitten 
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Aanvangslied ‘Je mag er zijn’  
 
Refrein  
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 
Refrein 
 

Ook al flap je met je oren 
of ben je enigst kind 
of in een kippenhok geboren 
of heb je altijd tegenwind 
Refrein 
 
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 
Refrein 

Smeekgebed  
 
God, 
Wij bidden voor de mensen 
die niet goed mee kunnen, 
voor de mensen die worden uitgestoten. 
Wij bidden voor de mensen die zich stoten 
aan wat ze niet kunnen, 
en die geen kracht hebben om zelf verder te gaan. 
Wij bidden voor hen  
die er niet weten hoe een nieuw begin kunnen maken. 
Wij bidden voor hen die zich niet  
samen kunnen leven, spelen en werken met andere mensen, 
die geen liefde kunnen geven of ontvangen. 
 
Zo bidden wij U samen: 
Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer, ontferm U over ons! 
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Blij lied voor God Lied 218 
 
1. Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
 

2. Dank U voor deze mooie aarde, 
dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, 
kracht en levensbron. 

3. Dank U dat alle vogels zingen, 
dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei. 
 

4. Dank U voor steun in moeilijkheden, 
altijd ziet U naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden 
die ik tegenkom. 
 

5. Dank U, voor alle mooie klanken, 
al wat ik zien en horen kan. 
Dank U - o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 

Verhaal  
 
Zang van het lied ‘Onder, boven, voor en achter’  
 
Refrein: 
Onder, boven, 
voor, en achter, 
God is altijd bij mij. 
Onder, boven, 
voor, en achter, 
God is om mij heen. 
 
Al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land 
of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand, 
al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant, 
ik ben nooit in mijn eentje, want: 
Refrein 
 
Al ga ik naar mijn oma met de trein en bus 
of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus, 
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al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus, 
God gaat altijd met me mee, dus: 
Refrein 
 
Aansteken van het lichtje  
 
Kinderen kunnen naar de kinderkerk 
 
DE BIJBEL 
 
Gebed  
 
Laten wij bidden: 
Goede God, 
wij bidden U om uw licht en uw waarheid, 
en geef de ogen van ons verstand het juiste inzicht, 
zodat wij uw bijzondere geheimen verstaan. 
Geef dat wij niet alleen uw woorden horen, 
maar dat we er ook naar zullen leven; 
geef ons de houding en de gedachten 
die voortkomen uit de kracht van uw Geest; 
geef dat wij zullen doen 
wat past bij uw nieuwe wereld. 
Door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 
 
Bijbellezing uit de Bijbel in Gewone Taal: II Korintiërs 12: 12-26  
 
‘We lezen uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente in 
Korinte, uit het twaalfde hoofdstuk, de verzen 12 tot en met 26.’ 
 
Het menselijk lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel delen. En al 
die verschillende delen vormen samen dat ene lichaam. Net zo vormen wij 
samen één lichaam, want we horen allemaal bij Christus. We zijn allemaal 
gedoopt. We hebben allemaal die ene heilige Geest gekregen.  
Dat geldt voor Joden en voor niet-Joden, voor slaven en voor vrije 
mensen. Wij vormen samen één geheel. 
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Een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit veel verschillende delen. 
Stel dat de voet zegt: ‘Jammer, ik hoor niet bij het lichaam, want ik ben 
geen hand.’ Dat kan de voet wel zeggen, maar een voet hoort toch echt bij 
het lichaam! Of stel dat het oor zegt: ‘Jammer, ik hoor niet bij het lichaam, 
want ik ben geen oog.’ Dat kan het oor wel zeggen, maar een oor hoort 
toch echt bij het lichaam! 
 
Als het hele lichaam alleen maar uit ogen bestond, dan zouden we niet 
kunnen horen. En als het hele lichaam alleen maar uit oren bestond, dan 
zouden we niet kunnen ruiken. God heeft elk deel van het lichaam een 
eigen taak gegeven. Precies zoals hij dat wilde. 
 
Een lichaam bestaat dus uit veel delen, en al die delen zijn verschillend. 
Want als ze allemaal hetzelfde waren, zouden ze nooit met elkaar één 
lichaam kunnen vormen. 
Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig.’ En het hoofd 
kan niet tegen de voeten zeggen: ‘Ik heb je niet nodig.’ Nee, natuurlijk 
niet! Sommige delen van het lichaam lijken minder belangrijk, maar we 
hebben ze toch echt nodig. 
Ons lichaam heeft ook delen waarvoor we ons schamen, en delen 
waarmee we onze behoefte doen. Maar juist voor die delen zorgen we 
extra goed, en we bedekken ze zorgvuldig met kleding. De delen van het 
lichaam waar we trots op zijn, hebben die extra zorg niet nodig. 
We zorgen dus extra goed voor die delen van ons lichaam die dat nodig 
hebben. God heeft dat zo gewild, toen hij de mens maakte. Want hij wil 
niet dat het ene deel van het lichaam zichzelf belangrijker vindt dan het 
andere deel. Nee, alle delen van het lichaam moeten met elkaar 
verbonden zijn. Als één deel van het lichaam pijn heeft, voelen alle andere 
delen die pijn ook. En als één deel van het lichaam extra goed verzorgd 
wordt, genieten alle andere delen daar ook van. 
 
Zang van Lied 484  
 

Refrein: 
Go, tell it on the mountain, 
over the hills and everywhere; 
go, tell it on the mountain 
that Jesus Christ is born. 
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1. While shepherds kept their watching 
o’er silent flocks by night, 
behold, throughout the heavens 
there shone a holy light.  
Refrein. 
 
2. The shepherds feared and trembled 
when lo! above the earth, 
rang out the angel chorus 
that hailed our Saviour’s birth! 
Refrein. 
 
3. Down in a lonely manger 
the humble Christ was born, 
and God sent our salvation 
that blessed Christmas morn. 
Refrein. 

Overweging  

 
Orgelmuziek Sonate I, Adagio e mesto - Ch.Ph.E. Bach 
 
Zang ‘You raise me up’  
 
De kinderkerk komt terug in de kerk 
 
OVERSTAPPEN 
Presentatie van de kinderen  

 Presentatie van de kinderen door een filmpje. 

 Uitleg van het tasje. 
 

Overstapmoment 

 Kinderen maken de overstap. 

 Welkom in The Meeting, Meetkring en 12+ 
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Zegening van de kinderen  
 
Ik wens je toe, 
 
dat er zegen op je mag rusten 
elke dag 
vanaf het eerste licht van de zon, 
 
en dat er zegen op je mag rusten 
in de nacht 
als het licht verdwenen is; 
 
zegen in vreugde en in verdriet, 
zegen bij je lachen en bij je tranen, 
zegen bij ieder einde en bij ieder nieuw begin, 
zegen, alle dagen die God je geeft. 
Amen. 

 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
Voorbeden    
Met als acclamatie na ‘Zo bidden wij U samen’:  
Adem van God, vernieuw ons bestaan. 
 
Stil gebed (2 minuten) 

Zo bidden wij U samen: ♫ Adem van God, vernieuw ons bestaan. 
 
Onze Vader uit de NBV21: 
 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen, 
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven  
wie ons iets schuldig is.  



 

10 
 

En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit  
in eeuwigheid. 
Amen. 

 
Inzameling van de gaven  
De doelen voor vandaag zijn: 
Collecte 1 = Diaconie Hulp aan dak- en thuislozen via Kruispunt, 

Nijmegen. 
Collecte 2 = Kerk Eigen kerkelijke gemeente. 
Collecte 3 = Uitgang Jeugdwerk, overstapviering. 
We kunnen onze giften overmaken op de collecterekening van de kerk: NL 
06 RABO 01057 13 554 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elst. 
Vanwege de verdere verwerking van de giften graag voor aanstaande 
woensdag. 
Is uw gift voor collecte 1,  
dan graag onder vermelding van ‘diaconie juni’. 
Is uw gift voor collecte 2,  
dan graag onder vermelding van ‘kerk juni’. 
Is uw gift voor collecte 3,  
dan graag onder vermelding van ’13 juni, Overstapviering’. 
 

U kunt ook bijdragen met de Givt-app. Met de Givt-
app kunt u tot aanstaande woensdag met het 
scannen van de afgebeelde QR-code aan de 
bovenstaande doelen geven. 
Na het openen van uw app kunt u via het ‘+’ teken 3 
collectes selecteren en bedragen invullen. Daarna 
scant u de QR-code en kunt u de collecte voltooien. 
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Samenzang van Lied 634: ‘U zij de glorie’ - allen gaan staan 
 

1. U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

 
2. Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

 
Zegen  
v: Moge wat op je weg komt jou tot zegen zijn, 
 de vreugde van de ontmoeting, 
 de pijn van de ontbering, 
 de tijd van de verwachting, 
 het genot van de volheid, 
 de leegte van het gemis. 
 Moge jouw leven anderen tot zegen zijn, 
 dat je ogen met mildheid kijken, 
 dat je handen open zijn en opbouwen, 
 dat je luistert tot in de stiltes, 
 dat je woorden oprecht zijn, 
 en dat je in hart en nieren bewogen wordt 
 om de mens op je weg. 
 Moge God jouw leven zegenen. 
a:  Amen, amen, amen. 
 
Orgelmuziek Sonate I, Allegro - Ch.Ph.E. Bach 
 
De kinderen gaan in de zijbeuk staan, daar kunt u langs lopen en hen 
vriendelijk groeten. 


