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Overstappers: Anne Wietske, Laura, Jelte, Thomas, Marion, Ruben, Annenynke
Welkom
Zingen: NLB 289: 1 en 2
Heer, het licht van uw liefde schittert,
schijnt in donkere diepten, schittert;
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.
Schijn op mij, schijn op mij.
Refr.

Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,
uit de schaduw in uw nabijheid;
door uw Zoon mag ik staan in uw luister,
toets mij, test mij, verteer al mijn duister.
Schijn op mij, schijn op mij.

Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.

Een moment om stil te worden voor God…
Bemoediging
V:
De wereld hoort God toe,
A: de aarde en al haar bewoners
V:
Hoe goed is het,
A: om echt samen te leven
V:
Liefde en vertrouwen gaan hand in hand,
A: recht en vrede omhelzen elkaar.

V:
A:
V:
A:

Vertrouwen bloeit op uit de aarde
recht buigt zich neer uit de hemel
De naam van de Heer zij geprezen
Gezegend zij God, nu en altijd

Lied: NLB 289: 3
Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
en de weerglans op uw gezicht zien, –
zal ons leven voor anderen stralen,
het verhaal van uw liefde vertalen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refr.

Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.

(Gemeente gaat zitten)
Gebed
De Overstappers in beeld!
Zingen: Namenlied (op de melodie van psalm 136)
1.

Looft de Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Met die goedheid en die trouw
wil Hij God zijn, ook voor jou.

2.

God, blijft Ruben altijd trouw,
Hij houdt, Thomas, ook van jou.
Hij draagt allen in zijn hand
altijd houdt Zijn liefde stand.

3.

Hoe jou levensweg ook loopt,
Anne Wietske, jij bent gedoopt.
En Jelte, jij mag voortaan,
met God aan je zijde gaan.

4.

God, blijft Marion altijd trouw,
Hij houdt Laura, ook van jou.
Hij draagt Annenynke in Zijn hand
altijd houdt Zijn liefde stand.

6.

Zegen deze kind'ren, Heer,
nu en straks en altijd weer.
Hoe hun levensweg ook zij,
wees Gij altijd hen nabij

Lied + dans door twee overstappers: Klaar voor de start
De Bijbel open:
Lucas 19: 1-10
1Toen ging Jezus de stad Jericho binnen. 2Daar woonde een man die Zacheüs heette.
Zacheüs was het hoofd van de tollenaars, en hij was erg rijk. 3Hij wilde wel eens zien wie
Jezus was. Maar dat lukte niet, want Zacheüs was klein, en er stonden veel mensen om Jezus
heen. 4Daarom rende Zacheüs een stuk vooruit. En hij klom in een boom waar Jezus voorbij
zou komen. Op die manier kon hij Jezus toch zien.
5Toen Jezus langs de boom liep, keek hij omhoog en zei: ‘Zacheüs, kom snel naar beneden!
Want ik kom bij jou logeren.’ 6Zacheüs kwam meteen naar beneden. Hij was blij dat Jezus

met hem mee naar huis ging. 7Maar de mensen klaagden. Ze zeiden: ‘Kijk nou, Jezus logeert
bij een dief!’
8Toen zei Zacheüs tegen de Heer: ‘Ik beloof dat ik de helft van mijn bezit aan de armen zal
geven. En als ik geld van iemand afgepakt heb, dan geef ik hem vier keer zo veel terug.’
9Toen zei Jezus: ‘Zacheüs, je hoort weer bij het volk van Abraham. Jij en jouw gezin zijn
vandaag gered. 10Want ik, de Mensenzoon, ben gekomen om mensen te redden die
verkeerde dingen doen.’
Zingen: NLB 704, 1 en 3
Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen
die grote dingen doet
hier en in alle landen
die ons van kindsbeen aan
ja van de moederschoot
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood
Overdenking

Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daar boven
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven
Van Hem, de ene Heer
gaf het verleden blijk
het heden zingt zijn eer
de toekomst is zijn rijk

Heilige chaos

De overstap!
De kinderen zingen en dansen het onderstaande refrein
Zie me springen
Ja ik word steeds beter
Zie me rennen
Door een prachtig mooi verhaal
Hou je adem in
En blijf goed kijken
Let nu goed op
Als ik de overstap ga maken.
De kinderen krijgen allemaal een cadeau
Collectes 1. Project Bernetsjinst 2. Onkosten Pastoraat
Zingen van het zegenlied – de gemeente zingt de kinderen toe
De Here zegent jou
En Hij beschermt jou
Hij schijnt zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn
En heel dicht bij je zijn
Hij zal zijn vrede aan je geven.

De Here zegent jou
En Hij beschermt jou
Hij schijnt zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn
En heel dicht bij je zijn
Hij zal zijn vrede aan je geven.

De Here zegent u
En Hij beschermt u
Hij schijnt zijn licht over uw leven
Hij zal genadig zijn
En heel dicht bij u zijn
Hij zal zijn vrede aan u geven.
Hij zal Zijn vrede aan u geven
De kinderen stappen over via het hinkelpad
Zingen Tienduizend redenen tot dankbaarheid
De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
Laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stokt en mijn einde komt,
Zal toch mijn ziel Uw
loflied blijven zingen,
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.

Bericht van overlijden (gemeente gaat staan)
Gedachtenis Hendrik Spoelstra
geboren 17 augustus 1940 – overleden 4 juli 2022
Moment van gedenken.

We zingen: JdH 150, 1 en 2
Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer.
juist omdat wij ’t al niet brengen
in ’t gebed tot onze Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in ’t strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden,
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is ‘t, die ons schraagt.

Tijdens het voorspel van het lied legt de ouderling van dienst het steentje op de
gedachtenisplank.
Danken en bidden
afgesloten met het gezongen NLB 371 Onze Vader (mel. Marcel Zimmer)
Onze Vader in de Hemel
heilig is Uw naam
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen
Laat Uw wil worden gedaan
In de hemel, zo ook hier op aard’

Want van U is het Koninkrijk
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid

Onze Vader in de Hemel
geef ons daag'lijks brood
En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij dat doen
hen vergeven die ons iets schuldig zijn.

Want van U is het Koninkrijk
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid

En leidt ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het kwaad
Want van U is het Koninkrijk
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid
Amen, amen
Collecte

Slotlied – NLB 416 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:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen
Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen afgesloten met:
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

