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 Dienst op 20 juni 2010 afscheid oudste kinderen van de 

kinderdienst! 
 

Thema:    Goede reis! 
 

 

Welkom en mededelingen 

 

Zingen: Dit is de dag (ELB 425) in het Nederlands, Engels en Fries  (allen) 

( ondertussen komen kinderen al fietsend binnen, één kind zet zijn/haar fiets vooraan en gaat 

zitten op de voor hen gereserveerde plekken, rest fietst door en zet fiets in zaal B en komt dan 

terug en gaat ook zitten uitgezonderd Kind1 en kind2 want die nemen direct dan plaats in de 

band 

 

Dit is de dag, (2x)     This is the day, (2x) 

die de Heer ons geeft.(2x)    that the Lord has made. (2x) 

Weest daarom blij (2x)    We will rejoice (2x) 

en zingt verheugd.(2x)    and be glad in it. (2x) 

Dit is de dag       This is the day 

die de Heer ons geeft.     that the Lord has made. 

Weest daarom blij     We will rejoice 

en zingt verheugd.     and be glad in it. 

Dit is de dag, dit is de dag    This is the day, this is the day 

die de Heer ons geeft.     that the Lord has made. 

 

    Dit is de dei, (2x) 

    dy de Hear ús jout. (2x) 

    Wês dêrom bliid (2x) 

    en sjong optein. (2x) 

    Dit is de dei 

    dy de Hear ús jout. 

    Wês dêrom bliid  

    en sjong optein. 

    Dit is de dei, dit is de dei 

    dy de Hear ús jout. 

 

 

De kaars wordt aangestoken als licht voor onderweg (door Kind3) 

 “Kaars,  jij mag branden: 

 Je geeft aan ons je licht. 

 Jij bent een teken: 

 God houdt ons in het zicht.” 

 

Bemoediging  

v.: Wij zijn hier bijeen in de naam van de Eeuwige 

a.: Die ons schiep, 

v.: Die ons kent, 

a.: Die hier, onder ons, aanwezig wil zijn. 

 

Drempelgebed 
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Zingen: Weet je dat de Vader je kent (ELB 471) 

 

         refrein 1 (allen): 

Weet je dat de Vader je kent? 

Weet je dat je van waarde bent? 

Weet je dat je een parel bent,  

een parel in Gods hand,  

een parel in Gods hand? 

 

1. Ze zeggen allemaal: Je kunt niets doen,  

je bent een oen (Kind4); 

ze trekken altijd aan mijn paardenstaart,  

ik ben niets waard (Kind5), 

Nou heb ik weer de ranja omgegooid,  

ik leer het nooit (Kind3). 

Mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg,  

'k Heb altijd pech, ik ga maar weg (Kind6). 

            Refrein 1 (allen): 

 

2. Ik snap alweer niks van die rare som,  

ik ben zo dom (Kind7); 

m'n bloes zit onder de spaghetti-mix,  

ik kan ook niks (Kind2), 

Al noemt de hele klas mij sacherijn,  

ik mag er zijn (Kind3). 

Al zegt mijn broertje steeds: Wat stout ben jij –   

God houdt van mij, God houdt van mij (Kind6)! 

 

              Refrein 2 (allen):  

Ik weet dat de Vader mij kent. 

Ik weet dat ik van waarde ben. 

Ik weet dat ik een parel ben,  

een parel in Gods hand,  

een parel in Gods hand. 

 

Kind1 en Kind2 gaan vooraan bij de andere kinderen van groep 8 zitten 

 

Zingen:  Je bent bijzonder (Opwekking kids 135) (band) 

(ondertussen worden er foto's  van de kinderen als baby, peuter/kleuter, uit groep 3 t/m 6 

vertoond met aan het eind de groepsfoto) 

 

Je bent bijzonder o, ja, je bent een wonder, ja, ja 

Je bent heel speciaal, weet je dat? O ja? Ja, ja! 

Je bent bijzonder o, ja, je bent een wonder, ja, ja.. 

Je bent een hele grote schat. O ja? Ja, ja! 

 

Soms denk je: Ach, wat stel ik voor, wat stel ik voor, 

ben ik niet een hele grote domoor,  

een banaan, die niemand ziet staan, ziet staan, 
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maar nee, dat is niet waar, luister maar.  

Je bent bijzonder o, ja, je bent een wonder, ja, ja 

Je bent heel speciaal, weet je dat? O ja? Ja, ja! 

Je bent bijzonder o, ja, je bent een wonder, ja, ja.. 

Je bent een hele grote schat. O ja? Ja, ja! 

 

Soms denk je: Ach, wat stel ik voor, wat stel ik voor, 

ben ik niet een hele grote domoor, 

een banaan, die niemand ziet staan, ziet staan, 

maar nee, dat is niet waar, luister maar.  

 

Solo  

 

Je bent bijzonder o, ja, je bent een wonder, ja, ja 

Je bent heel speciaal, weet je dat? O ja? Ja, ja! 

Je bent bijzonder o, ja, je bent een wonder, ja, ja.. 

Je bent een hele grote schat. (3x) 

O ja? Ja, ja! 

 

Gebed om ontferming  

 

Gloria: Laten wij nu samen (Geroepen om te zingen 152) (gemeente zingt o.l.v. bandleden) 

 

Laten wij nu samen, laten wij nu samen, zingen, prijzen, loven de Heer. 

Laten wij dat samen doen: zingen, prijzen, loven de Heer. 

Zingen, prijzen, loven de Heer. Zingen prijzen, loven de Heer.  

Zingen, prijzen loven de Heer. Zingen, prijzen, loven de Heer. 

 

 

Lezen: Psalm 121 als routekaart en uitleg 

 

1 Een pelgrimslied. 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,  

van waar komt mijn hulp? 

2 Mijn hulp komt van de HEER  

die hemel en aarde gemaakt heeft. 

3 Hij zal je voet niet laten wankelen,  

hij zal niet sluimeren, je wachter. 

4 Nee, hij sluimert niet,  

hij slaapt niet,  

de wachter van Israël. 

5 De HEER is je wachter,  

de HEER is de schaduw  

aan je rechterhand: 

6 overdag kan de zon je niet steken,  

bij nacht de maan je niet schaden. 

7 De HEER behoedt je voor alle kwaad,  

hij waakt over je leven, 

 

8 de HEER houdt de wacht  
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over je gaan en je komen  

van nu tot in eeuwigheid.  

 

Zingen: Ga maar op weg (uit Groot is de wereld blz. 80) (allen) 

 

 Refrein: 

Wij gaan op reis lags de weg van verlangen, 

ga met ons mee langs de beelden van hoop. 

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen, 

ga met ons mee langs de beelden van hoop. 

 

1.Ga maar op weg in het licht van de morgen, 

de weg is lang en het pad onbekend. 

Er is nog veel van de toekomst verborgen 

maar blijf niet wachten, gebruik je talent. 

 Refrein: 

 

2.Zoals de adelaar vliegt met zijn jongen, 

zijn vleugels onder ze spreidt op hun vlucht 

is Gods bescherming om je op te vangen 

als je onverwachts valt uit de lucht. 

           Refrein: 

 

3.Vlieg nu maar uit, dat moet toch eens gebeuren, 

vertrouw op God, die de reis met je gaat. 

Kies je een weg die je eens zult betreuren, 

keer dan maar om, het is echt nooit te laat. 

            Refrein:  

 

Lezen: Tegen betweters in (uit Sprekende woorden blz. 94) 

 

          

Je rijdt de straat uit 

tegen het ochtendlicht in. 

Je recht je rug 

om de rugzak aan je schouders. 

Je kijkt niet om, 

je houdt je ogen recht vooruit. 

Naar alles wat je te wachten staat 

op je school. 

 

               

Als ik je zo zie 

ben ik op jou zo trots. 

Ga zo de wereld eerlijk tegemoet. 

Kijk onbevangen de mensen aan. 

Blijf nieuwsgierig en blijf overeind. 

Wees moedig en houd de moed erin. 

Laat je niet in luren leggen. 

Ga zonder vrees tegen betweters in. 
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Wat je ook doet, doe er goed aan. 

Waar je ook heengaat, je komt er wel. 

 

                  

Zo fier als je nu bent, moet je blijven, 

zo zal ik je altijd onthouden. 

Je moet je houden aan het lef dat je nu hebt. 

 

Zie ik je zo wegfietsen 

dan heb je mijn zegen. 

Daar moet je het mee doen. 

Maar kijk je wel goed uit bij dat kruispunt? 

 

 Alle kinderen worden naar voren geroepen. 

Goede woorden en kadootjes namens de kerk 

 

Alle ouders worden naar voren geroepen en gaan bij de Paaskaars staan. De ouders pakken 

ieder een kaars uit de “standaard” (staat op tafeltje) en wanneer het hun beurt is, steken zij 

deze kaars aan de Paaskaars aan, spreken hun zegen uit en overhandigen hun kaars aan hun 

kinderen . 

Zegen voor de toekomst door ouders en predikant (gebruiken microfoon van één van de 

bandleden?) 

 De Heer is voor jou 

 om je de juiste weg te wijzen. 

  De Heer is achter jou 

 om je te beschermen tegen het kwaad. 

 De Heer is naast jou 

 om je in de armen te sluiten 

 en je te beschermen tegen de gevaren van links en rechts. 

 De Heer is onder jou 

 om je op te vangen wanner jij dreigt te vallen. 

 De Heer is in jou  

 om je te troosten wanneer je verdriet hebt. 

 De Heer is om jou heen 

 als een beschermende muur 

 wanneer anderen je niet meer kunnen steunen. 

 De Heer is boven jou  

 om je te zegenen 

  Zo zegent jou de almachtige God,  

 vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. 

 

Ouders gaan zitten, kinderen (inclusief Kind2) blijven staan 

 

 

Zingen: Goede reis, foarsichtig ûnderweis (tekst: Jelle Bangma, melodie: “Jozef zoekt zijn 

grote broers”, Alles wordt nieuw I,6) (band) 

 

Leare, alle dagen nij, 

elke dei komt der wat bij. 

Dikke boeken, swiere tassen, 
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simmer- , rein- en winterjassen, 

alle dagen ûnderweis; 

't libben is in lange reis. 

Nije skoalle, nije bern 

fielst dy earst wol wat ferlern. 

Dy 'mevrouwen' en 'menearen' 

fyftjin fakken om te learen, 

rippetysjes, pine yn 't liif: 

is 't in acht of is 't in fiif. 

Soms is 't plus en soms is 't min, 

mar komst grif wer freonen tsjin. 

En dan kinst dysels wer wêze, 

mei dyn freonen skriuwe en lêze. 

Alle dagen ûnderweis, 

leare is in leuke reis. 

Hear, dy't al ús soargen wit, 

mar ús noait allinne lit: 

wol ús helpe, bern en âlden, 

om de h n oan  t stjoer te h lden. 

Hear mei Jo sa ûnderweis: 

't libben wurdt in moaie reis! 

 

Voordat de kinderen gaan zitten, blazen ze de kaarsen uit en zetten ze deze in de 

kaarsenstandaards, leggen ze liedboeken en rozen ook op de daarvoor bestemde plaatsen. 

Kind2, Kind1 en Kind2 nemen hun plek in de band weer in. 

 

Woorden voor onderweg (een vrije bewerking van “Als je onzeker bent... uit Een rode draad 

blz. 53) 

 

Als je onzeker bent over jezelf, 

over je uiterlijk 

of over je capaciteiten, 

of je wel geestig genoeg bent, 

of de juiste kleren aan hebt, 

ga dan op zoek naar mensen 

die je kunnen vertellen 

dat je de moeite waard bent, 

gewoon omdat je bent  

zoals je bent. 

 

Als je onzeker bent over de toekomst, 

over waar het heen moet 

met de wereld en met jouw leven, 

ga dan op zoek naar mensen 

die oud en wijs genoeg zijn 

om je te kunnen vertellen 

dat iedere weg die je gaat 

tot iets goeds kan leiden 

en dat het alleen eropaan komt 
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wat je van die weg maakt. 

 

Als je onzeker bent over je geloof, 

of het allemaal wel waar is 

en of God wel bestaat, 

ga dan op zoek naar mensen 

die in hun leven iets ervaren hebben 

van het geheim van God, 

die je kunnen vertellen 

dat het geloof een houvast is 

waarmee je verderkomt 

en bergen kunt verzetten. 

 

 

Zingen: Maak een vrolijk geluid voor de Heer (band en aanwezige kinderen) 

  

Maak een vrolijk geluid voor de Heer, of je thuis bent of buiten op straat. 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer, met de bel van de fiets op de maat. 

Want een vrolijk geluid maakt Hem blij. Doe je mee want ook jij hoort er bij. 

Zing en fluit! Roep het uit! Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer, of je bruin bent of sproetig of blond. 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer, met je hand of voet of je mond. 

Want een vrolijk geluid maakt je blij. Ben je ziek of gezond, kom erbij! 

Ook je stem --- is van Hem --- Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer, of je thuis bent of buiten op straat. 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer, met de bel van de fiets op de maat. 

Want een vrolijk geluid maakt Hem blij. Doe je mee want ook jij hoort er bij. 

Zing en fluit! Roep het uit! Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

 

Kind1 en Kind2 gaan vooraan bij de andere kinderen van groep 8 zitten 

 

Gebeden  

 

Toelichting op de collecte. 

 

Collecte 
(Onderwijl speelt de band “Create in me a clean heart” en worden op de beamer foto's 

vertoond ter ondersteuning van de collecte) 

 

Zingen: Het lied van Gods naam (Geroepen om te zingen 236) (allen) 

 

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. 
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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. 

 

Wegzending en zegen 

 

Zingen: O happy day (afsluiter door de band, wie mee wil zingen doet maar mee) 

 

1 voorzanger die bepaalt....., de rest volgt 

 

Oh happy day (oh happy day) 

Oh happy day (oh happy day) 

When Jesus washed (when Jesus washed) 

When Jesus washed (when Jesus washed) 

Jesus washed (when Jesus washed) 

Washed my sins away (oh happy day) 

Oh happy day (oh happy day) 

 

1e couplet nog één keer 

 

He taught me how  To watch 

Watch and pray Watch and pray 

And live rejoicing  every day (every, every day) 

 

 


