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- Muziek bij het binnenkomen:  We are the people (Bono en Martin Garrix) 

      https://youtu.be/kGT73GcwhCU 

 

- Welkom en mededelingen (hierna gaan we  staan) 

- Stilte om aandachtig te worden 

- Bemoediging en groet: 

 

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Allen:           DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

V:                 De Heer zij met u allen 

A:                 OOK MET U ZIJ DE HEER 

 

- Aanvangslied: Rond het licht dat leven doet (NLB Gezang 287 : 1, 2, 5) 

     (allen gaan weer zitten) 

- Gebed voor de nood van de wereld 

 

- Gloria: Laudate Dominum (Taizélied 10; we zingen dit 3 keer, en dat klinkt als 6 keer) 

 

 

https://youtu.be/kGT73GcwhCU


 

- Gebed om Gods aanwezigheid 

- Inleiding op het stap-over-ritueel 

 

- Zingen: Lied voor alle kinderen en voor wie ooit kind was (mel.: Verhalen die schijnen) 

Couplet 1 (voor KIEM) 

Verhalen die schijnen als licht op je weg; 

zij willen vertellen wat God tot  je zegt. 

Ga nu maar op weg, Gods licht gaat je voor. 

De oude verhalen vertellen wij door. 

 

Couplet 2 (voor TOZ) 

Verhalen die klinken voor jou al bekend; 

maar wat zeggen zij over wie je zelf bent? 

Zoek met ons je weg, elke vraag die is goed. 

We hopen dat je daarbij ook God weer 

ontmoet. 

  

Couplet 3 (voor iedereen) 

Vertrouwde verhalen die worden soms vaag; 

zij rijmen niet met hoe wij leven vandaag. 

Krijgen wij de Geest, die opnieuw ons bezielt? 

De liefde van God die de wereld vernieuwt. 

 

- Vijf jongeren vertellen iets over een door hen gekozen verhaal 

- Berend koos een lied over vallen en opstaan 

- Faye koos het verhaal van Noach en de ark 

 

- Zingen: Het water steeg wel hoog (Alles wordt nieuw, I,3 : 1, 3, 4, 5) 

1. Het water steeg wel hoog, 

maar wonder boven wonder 

ging Noach niet ten onder, 

de ark alleen bleef droog, 

de ark alleen bleef droog. 

 

3. Zij dreven maanden rond. 

Toen ging het water zakken, 

de duif vond groene takken, 

de ark liep aan de grond, 

de ark liep aan de grond. 

 

4. De aarde was er weer. 

En mens en dier mocht wonen 

onder de groene bomen, 

in vrede met de Heer, 

in vrede met de Heer. 

 

5. De regenboog staat hoog, 

als teken voor de volken, 

Gods woorden te vertolken: 

het land, het land blijft droog, 

het land, het land blijft droog. 

 

- Paul koos een tekst van Mahatma Gandhi 

- Veerle koos het verhaal van Esther 

 

- Zingen: Kom zing het lied van Eva (NLB Gezang 738 : 1, 2, 3) 

 

- Marit koos het verhaal van Jakob en de ladder 

 



- Zingen: Jakob in het huis van God (Alles wordt nieuw, I,5 : 1, 2, 3, 6) 

1.- Jakob is gekomen 

diep in de woestijn, 

om van God te dromen 

en een kind te zijn. 

 

2.- Vluchtend voor zijn vader, 

vluchtend voor het recht, 

zag hij daar die ladder 

loodrecht opgericht. 

 

3.- En de hemelboden 

gingen op en neer; 

met gesloten ogen 

zag hij daar de Heer, 

 

6.- toen hij lag te slapen 

aan de hemelpoort. 

God zal niet verlaten 

wie Hem toebehoort. 

 

- De jongeren en hun ouders stellen zich op rondom het doopvont 

- Gebed  

- Het moment van loslaten 

- Zegen en belofte 

 

- Zingen: God heeft zijn Naam gezegd (Geroepen om te zingen nr. 236 : 1, 2, 3, 6) 

(melodie NLB Gezang 650: De aarde is vervuld) 

 

1. God heeft zijn naam gezegd - Ik zal er zijn voor jou –  

            Hij gaat met je 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 

       

      3.   God heeft zijn naam gezegd, wij weten wie Hij is.  

            Je komt weer tot je recht, Hij maakt geschiedenis.  

       

      6.   God heeft zijn naam gezegd, wij nemen Hem ter hand,  

            wij gaan met God op weg, Hij staat aan onze kant.  

 

- De jongeren krijgen van hun ouders een knapzak mee. Hierin zitten de volgende ingrediënten: 

• Melk en honing (een verwijzing naar de belofte dat we onderweg mogen zijn naar een land, 

“overvloeiend van melk en honing”, zie bijv. Exodus 3: 8); 

• Brood en wijn (of druivensap): voedsel voor onderweg, en een verwijzing naar de Maaltijd van 

de Heer; 

• Licht (een zaklamp) en zout: een verwijzing naar de Bergrede (Matt. 5:13-16), naar de opdracht 

van Jezus aan zijn volgelingen om licht der wereld en zout der aarde te zijn; 

• Een jongerenbijbel namens KIEM / de kindernevendienst) 

 

- Woord van dank aan de leiding van KIEM / de kindernevendienst en van de basiscatechese 

 



- De vijf worden verwelkomd door de TOZ (Tieners op Zondag) 

 

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed 

- Zingen: Onze Vader (NLB Gezang 1006) 

- Collecte 

- Slotlied:  Ik hef mijn ogen op naar de bergen (Lied 115 uit de Keilandbundel) 

 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: 

vanwaar zal komen mijn hulp? 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: 

vanwaar zal komen mijn hulp? 

Mijn hulp is van de Here 

die heeft gemaakt de hemel en de aarde. 

 

- Heenzending en zegen   
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