
Overstapdienst   6 juni 2021 
 
voorganger Ron Lafeber 
ouderling Mariëlle de Jong 
organist Luitzen Overwijk 
 
thema : zout of licht ? 
 
Roseanne Bijstra, Julia Dijk, Pier Feddema, 
Marit Knol, Birte Tamminga 
stappen over en nemen afscheid van de 
kinderdienst 
 
orgelspel 
 
welkom 
paaskaars wordt aangestoken 
gedicht 
leef het licht, reis het licht 
verspreid het licht, wees het licht 
dat er licht mag zijn in deze viering 
om elkaar toe te schijnen 
elkaar bij te lichten met geloof, hoop en 
liefde 
 
we worden stil voor God  
bemoediging en groet 
 
lied 288 
 
gebed 
 
herinneringen aan de kinderdienst  
 
schriftlezing Mattheüs 5 : 13-16  
(uit de jongerenbijbel) 
 
lied ‘wij zijn het licht’ - Sela    
 
overdenking                             
 
lied 838  1, 3, 4 
 
overstap    
- woord van de ouders 
- woord van leiding van de kinderdienst 
- woord van jeugdouderling 
 
lied ‘cover me in sunshine’- Pink  
I've been dreaming of friendly faces 
I've got so much time to kill 
Just imagine people laughing 
I know some day we will 
And even if it's far away 

Get me through another day 
 
Cover me in sunshine 
Shower me with good times 
Tell me that the world's been spinning since 
the beginning 
And everything will be alright 
Cover me in sunshine 
 
From a distance all these mountains 
Are just some tiny hills 
Wildflowers, they keep living 
While they're just standing still 
I've been missing yesterday 
But what if there's a better place? 
Cover me in sunshine 
Shower me with good times 
Tell me that the world's been spinning since 
the beginning 
And everything will be alright 
Cover me in sunshine… 
 
gedicht      - Leo Heuvelman                    
Geroepen in het donker 
geroepen door het Licht 
geroepen uit blindheid 
geroepen tot zicht 
 
geroepen uit liefde 
geroepen tot heiligheid 
geroepen door genade 
geroepen in vrijheid 
 
geroepen door Jezus 
geroepen uit zonden 
geroepen te volgen 
geroepen en gevonden 
 
lied ‘licht’ - Make Some Noise Kids    
 
gebeden                   
 
orgelspel collectemoment voor diaconie 
KerkinActie : vrouwen in Oeganda 
 
lied ‘vlammetje’ - Trinity    
 
kinderen brengen een bloemengroet 
 
zegen 
 
orgelspel 
 
collectemoment voor Ontmoetingskerk 
  


