
                                       OVERSTAPDIENST KINDEREN GROEP 5    
 

Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente  
‘De Hoeksteen’  op zondag 27 juni 2021 om 9.30 uur. 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Ouderling van dienst: Frans Schrijver  
Organist: Frank Tanghe m.m.v. zangers 
Kosters: Ron en Tineke Kalter 

 

Liturgie [dat is de volgorde waarin we gaan zingen, bidden en bijbellezen] 
voor de Eredienst [we eren en dienen God als we bij elkaar komen] van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’ [onze kerk heet naar de Here Jezus, die de belangrijkste steen van 
de kerk is: de fundering. Dan zakken we niet weg in de narigheid] op zondag 27 juni 2021 om 
9.30 uur. 
 

Thema: ‘De volgende stap’ 
 

 
 
 

Zingen voor de dienst: Liedboek 218 ('Dank u voor deze nieuwe morgen') 
 
 
Welkom en mededelingen                                                                
 
 
 
Zingen: Psalm 84:1 en 6 (‘Hoe brand ik van verlangen om naar de kerk te gaan’) 

  [de ouderling van dienst brengt de dominee naar de kansel: wat zou jij tegen de dominee 
zeggen?] 

 
 
1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,  
het huis waar Gij uw naam en eer, 
hebt laten wonen bij de mensen. 



Hoe brand ik van verlangen om, 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen, 
dan dat het juichend U ontmoet, 
die leven zijt en leven doet. 
 
6 Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt  
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt,  
welzalig die op U vertrouwt. 
 
Stil gebed  [Wat bid jij bij dit stille gebed?] 
Bemoediging en groet  [Je moet de groeten van God hebben] 
 
Zingen: ‘Van top tot teen’ 
God heeft mij gemaakt van top tot teen  
Iemand zoals ik, nee, zo is er niet een 
want ik ben uniek,  
heel speciaal en bijzonder 
ik ben nog zoveel mooier dan een wereldwonder 
 
Hij heeft mij gevormd in m’n moeders buik  
en na negen maanden kwam ik eruit 
met alles er op en alles er aan 
Ik geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan 
 
God heeft jou gemaakt van top tot teen  
Iemand zoals jij, nee, zo is er niet een 
want je bent uniek, 
heel speciaal en bijzonder 
je bent nog zoveel mooier dan een wereldwonder 
 
Hij heeft je gevormd in je moeders buik  
en na negen maanden kwam jij er uit 
met alles er op en alles er aan 
Dus geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan 
 
God heeft jou gemaakt van top tot teen! 
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Kinderen komen naar voren als hun naam genoemd wordt 
 
Gemeente zingt kinderen toe: 'Welkom in ons midden' 



Welkom, welkom in ons midden. 
Samen zingen samen bidden. 
Luisteren naar wat Jezus zegt.  
Hij alleen wijst ons de weg. 
Hij alleen wijst ons de weg. 
 
(De kinderen gaan bij hun ouders in de kerk zitten) 
 
 
We zingen: Hemelhoog 382:1 en 2 (‘Lees je Bijbel, bid elke dag’) 
Lees je bijbel, 
bid elke dag (3x) 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag (3x) 
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 
 
Read your bible, 
pray every day (3x) 
Read your bible, pray every day 
if you want to grow (3x) 
Read your bible, pray every day, if you want to grow (3x) 
 
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 
[We vragen de Heilige Geest of we de Bijbel mogen begrijpen] 
 

  Schriftlezing [We lezen uit 'de Schrift'. Zo noemen we de Bijbel ook wel, 
omdat de Bijbel vroeger is 'geschreven' en niet getypt]:  

 
  Matteüs 4:18-22 (NBV) 
  18Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus 
genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het 
meer, het waren vissers. 19Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van 
jullie vissers van mensen maken.’ 20Ze lieten meteen hun netten achter 
en volgden hem. 21Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus, 
de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader 
in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen 22en 
meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem. 
 
 
 
Zingen: Zingen: ‘Kom aan boord’                                                                
voor de zieken - voor de armen  
voor de mensen met verdriet 
voor het kind dat blijft proberen  
maar toch denkt: het lukt me niet 
voor de zwerver die moet zwerven 
en geen plek heeft waar hij hoort 



is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord! 
 
kom aan boord  
ook voor jou is er een plekje 
waar je hoort 
laat de hoop niet langer varen 
kom aan boord  
sta niet doelloos aan de kant 
want er is een hart vol liefde 
pak die uitgestoken hand 
 
voor het meisje dat blijft denken 
alles gaat bij mij steeds mis 
voor de jongen die al vaker 
uit de boot gevallen is 
voor het kindje dat nog nooit  
van trouw of liefde heeft gehoord 
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord! 
 
kom aan boord …(2x) 
 

  Verkondiging 
 [De blijde boodschap van de Bijbel wordt door de dominee duidelijk verteld: verkondigd]  
Zingen: ‘Ik volg de Heer’ 
Ik volg de Heer 
want Hij is goed 
Hij weet de weg 
en hoe het moet 
Hij houdt van mij 
Hij ’s overal 
de Herder die mij leiden zal 
 
Soms gaan we door  
gevaarlijk land 
Dan loopt Hij voor  
en in Zijn hand 
houd Hij de staf 
en neemt ons mee 
het is soms zwaar maar toch okee. 
 
Een leeuw die brult 
of een beer die bromt                                                                          
De Herder kijkt  
wat of er komt 
Hij ’s als een muur  
rondom ons heen 
Hij laat ons nooit, nee nooit alleen! 



 
Danken en met en voor elkaar bidden 
 
Verzamelen van de gaven [God heeft ons heel veel gegeven. Wij geven nu van 
onze gaven voor arme mensen. De diakenen (= dienaars) verzamelen dat] 
 
Zingen: Liedboek 416:1,2 en 4 (‘Ga met God en Hij zal met je zijn’) 
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. 
 
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. 
 
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 [Het belangrijkste moment is aan het eind van de dienst: we mogen de 
Zegen van God ontvangen: God houdt ons 'de hand boven het hoofd'. Met zijn 
'beschermend dakje' mogen we weer de week in. Hij zegent ons, behoedt ons, 
laat zijn vriendelijke gezicht over ons stralen en geeft ons zijn vrede.] 
 
We zeggen ‘Amen’  
['amen' is: 'ja, het is helemaal waar wat hier vandaag gezegd is']  
 
Liedboek 415:3 
Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, uw naam ter eer! 
 
Orgelspel 
 
De volgende Erediensten zijn op: 
 
27-06 19:00 uur  ds. P. Brouwer                    jongerendienst 
04-07       09:30 uur  ds. A.H. van Veluw 
               19:00 uur  ds. H.J. van Maanen 
 

 


