
Overstapdienst, 4 juli 2021
Met overstappers Anouk, Bram, Jente, Loïs, Maartje, Nienke, Nieske, Noa, Vera en Victoria

Welkom - door Nieske

Zingen: lied 218

Stil moment voor persoonlijke voorbereiding
 
Bemoediging en groet

v.: Wij zijn bij elkaar in de naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft
v.: Hij blijft trouw tot in eeuwigheid
a.: en belooft dat Hij ons nooit loslaat

v.: Weet dat God met je is met zijn liefde, zijn goedheid en zijn ontferming.
a.: Amen

Over de dienst – door Jente

Even voorstellen – filmpjes van de overstappers 

Gebed om ontferming - door  Vera en Victoria

Loflied:  lied 8b

Gebed om de Geest - door Loïs
Moment voor de kinderen met ‘Kleine Kangaroe’ – door Nienke en Anouk

Lied voor de kinderen: https://www.youtube.com/watch?v=VMJK8WEUHLk

Uit de bijbel: Door vrienden gedragen … een verhaal bij Marcus 2: 1-10 – door Noa

Zingen: I’ve got the joy … https://www.youtube.com/watch?v=Z29h7HUcJus

Uitleg en verkondiging: ‘Een nieuwe start ….’

Luisteren naar You say – Lauren Daigle - https://www.youtube.com/watch?v=pHxfOGX9Rsw

Anouk wordt gedoopt

Zingen: lied 359

Overstappen – een woord en een geschenk

Een wens van de ouders en een kaars, licht op je weg

Zingen/luisteren: Lied voor de overstap (melodie: lied 801)

Met de wereld aan je voeten,
horizon als nieuw terrein.
Zet je stappen, proef je ’t leven,
alles groots en niets te klein.

https://www.youtube.com/watch?v=VMJK8WEUHLk
https://www.youtube.com/watch?v=pHxfOGX9Rsw
https://www.youtube.com/watch?v=Z29h7HUcJus


Met je koffer als je wapen,
volgepakt met levenslust,
stap je voort op stoute schoenen
door de landen, langs de kust’.

Soms ook tastend, zoekend, vragend,
wat is waarheid, wat is goed?
In je hand een trouwe knuffel
of een vuist vol goede moed.

Als je regen en als zonlicht
gaat God met jou, ongekend.
Vol verlangen, hoop, verwachting
als je zit of staat of rent.

Wij, volwassen, mens die loslaat,
geven over, schenken jou
aan een toekomst van jouw dromen
aan het leven, hemelsblauw.

Gebeden – door Bram en ds. Annette, stil gebed, afgesloten met gezongen Onze Vader – lied 1006 

Collecteaankondiging 

Slotlied: lied 423

Zegen (we zingen: Amen)


