


voorganger ds. Johan Meijer
pianist/ organist Albert van Eldik

koster Immy Hortensius
voorbereid door Bram, Lianne, Mieke, Miranda en Wieger

overstapkinderen Esther, Rick, Tore, Tycho en Wouter
kindernevendienst Annelies van Os



muziek voor de dienst

welkom door Wieger

aansteken van de Paaskaars

eerste lied 288 (tweemaal gezongen)



stil moment, woorden van vertrouwen en groet

gebed van toenadering en om ontferming

lied 'Als een hert' 

Bastiaan Mul, jeugdouderling, heeft een woordje voor de 
overstapkinderen

gebed tot de Geest



moment met de kinderen van groep 1-7, met 'Over Licht'

de Bijbels worden overhandigd door ds. Johan Meijer

hierna gaan de kinderen van groep 1-7 naar de nevendienst

Schriftlezing Marcus 6: 6B-13, door Cora Dragt

lied 967: 1, 4, 5 en 7



4 Open overal de poort, Heer, voor uw voortvarend woord,
win elk vol met stille kracht voor uw Rijk – verdrijf de nacht.
Erbarm U, Heer!

5 Geef geloof aan wie Gij zendt, hoop en liefde, dat op 't eind
wat met tranen werd gezaaid met gejuich mag zijn gemaaid.
Erbarm U, Heer!

7 Alle eer en macht en kracht worde, Heer, U toegebracht;
heel de mensheid stemme saam in de drieklank van uw Naam.
Erbarm U, Heer 

overdenking
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
lieve mensen van God.

We zitten midden in de sportzomer. En daarin is het vandaag een 
bijzondere dag. Vandaag wordt de finale voor de heren op Wimbledon 
getennist. En vandaag wordt de finale van het Wereldkampioenschap 
gevoetbald. En er is de Tour de France waarin vandaag van Arras naar 
Roubaix wordt gewielrend. En zo is er dus veel te beleven en te zien op TV
en velen volgen dat, sommigen ook heel intensief. 

Wat zijn er veel sporten die je kunt beoefenen. Onze vijf overstapkinderen
doen allemaal een andere sport: voetbal voor Tycho, Freerunnen voor 
Rick, Korbal voor Tore, Mountainbiken voor Wouter en turnen voor Esther
en jullie vertelden dat jullie dat heel leuk vinden om te doen. En niet 
alleen doe je die sport, maar, schrijven Esthers ouders: op het 
Twickelcollege in Hengelo ga je ook bezig met het extra vak sport en 
beweging., Dit gaat onder andere over het organiseren van 
sporttoernooien. Je vaardigheden van organiseren en sportiviteit zul je 
hier goed in kwijt kunnen. De ouders van Wouter schrijven: op sportief 
gebied sta jij je mannetje, twee keer in de week de training, dit laat je niet
vaak voorbij gaan en dan in het weekend regelmatig een wedstrijd. En zo 
kun je dus intensief met sporten bezig zijn.



De Bijbel is niet zo intensief met sporten bezig, we horen er niet zo veel 
over. Maar toch wèl iets: 

In de eerste eeuw van onze Christelijke jaartelling, in de eeuw van Jezus 
dus leefde de Romeins-Joodse schrijver Flavius Josephus en hij beschrijft 
in één van zijn boeken over de geschiedenis van de Joden hoe koning 
Herodes om de vier jaar in Jeruzalem atletiekwedstrijden organiseerde, 
naar het voorbeeld van de Spelen in sommige Griekse steden. Hij liet bij 
die gelegenheden ook zangers, musici en andere entertainers optreden. 
Herodes nodigde vele beroemde sporters voor zijn wedstrijden uit, en hij 
beloofde grote prijzen aan degenen die de wedstrijden wisten te winnen.

De apostel Paulus, die ook in die eerste eeuw leefde, vergelijkt christenen 
met hardlopers in een brief aan gelovigen in Korinthe, een stad waar elke 
twee jaar grote sportwedstrijden werden georganiseerd. Je zou zijn 
boodschap zo kunnen omschrijven "Winnen vraagt training, zelfkennis, 
toewijding, zelfbeheersing, doorzettingsvermogen. Je moet er veel voor 
doen. Maar de uiteindelijke prijs is dan ook geen gewone prijs: het is een 
nieuw leven.

Dus wordt door Paulus het beeld van sporten gebruikt voor het leven van 
een gelovige, die probeert om de weg van Jezus te volgen, en dat is niet 
altijd een makkelijke weg, daar moet je heel wat voor over hebben en 
voor kunnen incasseren, omdat de boodschap van Jezus en de manier 
waarop Hij leefde en omging met mensen nou niet meteen zo'n populaire 
manier was in de ogen van veel mensen. 

In de brief aan de Hebreeën, dat is één van de brieven uit het Nieuwe 
Testament, wordt in het indrukwekkende elfde hoofdstuk verteld over 
mensen die op weg zijn gegaan met God en die met moed, 
doorzettingsvermogen, met vallen en opstaan en met veel weerstand van 
buitenaf hebben geleefd en verschillenden daarvan hebben zelfs hun 
leven verloren. In de basiscatechese gaan we ook altijd kijken in de St. 
Stephanus en dan wordt uitgelegd wat martelaren zijn: dat zijn mensen 
die voor hun geloof gestorven zijn. 



Als al die geloofsgetuigen zijn opgesomd in de Hebreeënbrief, zegt de 
schrijver in het twaalfde hoofdstuk: Nu wij door zo'n menigte 
geloofsgetuigen omringd zijn moet ook wij de last van de zonde waarin 
we steeds weer verstrikt raken van ons afwerpen en vastberaden de 
wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden 
op Jezus: de grondlegger en voltooier van het geloof. 

Hier zie je dus dat een beeld uit de sportwereld, in dit geval een beeld uit 
de atletiek, gebruikt wordt als beeld voor het geloof. En daarbij wordt ook
genoemd op wie je de blik gericht houdt tijdens die wedstrijd: Jezus. Je 
zou kunnen zeggen dat Hij als een soort van coach ons aanmoedigt om vol
te houden en door te gaan. En je kunt daar zeker ook in lezen dat Hij ons 
wil helpen om onze weg van vallen en opstaan te gaan. Hij, die zèlf die 
weg gegaan is. En die weg leidde in zijn geval en in het geval van heel veel 
geloofsgetuigen met de dood, maar, zo mogen we geloven: de 
uiteindelijke overwinning was het Leven van de Opgestane Heer en dus 
leidde de weg die Hij ging tot de grote prijs van het nieuwe leven. 

'Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon. Toch zijn wij één, zij zingend 
voor de troon, wij in de wereld wachtend op Gods Zoon. Lang valt de tijd 
en zwaar is ons geding, bang is de strijd en vol vertwijfeling dat ons de 
zege bijna nog ontging. Ten einde raad ontzinkt ons haast de moed, maar 
in de verte klinkt ons tegemoet trompetgeschal dat Gij weerklinken doet' 
Halleluja.' Zo zingt een mooi lied uit het Liedboek het en ook hier weer de 
beelden van een lange tocht, een marathon, een Elfstedentocht, een 
wandelvierdaagse, of welke andere sport dan ook waarbij het soms zo 
zwaar is dat je bijna niet vol kunt houden.

Nu klinkt dit misschien wel wat zwaar op zo'n zonnige zondag, met vrolijke
kleuren en met mooie frisse elementen in de overstapdienst. Het klinkt 
misschien best zwaar als het gaat om sterven voor je geloof en om 
mensen die om hun geloof worden vermoord. Staat dat niet erg ver af van
ons dagelijkse leven, waarin we naar school gaan, of afscheid nemen van 
de basisschool om na de vakantie naar een nieuwe school te gaan? Ik 
denk dat dat inderdaad een beetje ver van ons afstaat, zeker ook omdat 
wij hier nog altijd in een land van vrije meningsuiting leven en we in 
vrijheid ons geloof kunnen belijden en beleven en dan ook nog ieder op 



een eigen manier. 

En toch kunnen de beelden van de Bijbel en de coachende woorden die 
we daarin lezen ons helpen. 
Ik heb jullie ouders gevraagd om brieven te schrijven aan jullie en die 
brieven of een kaart, staan vol met goede wensen, waarbij het gaat om 
een weg die voor je ligt, nieuwe kansen die er komen, maar ook valkuilen 
in die weg... En dat er dan altijd iemand is die er voor je wil zijn, en dat 
zijn medemensen: jullie ouders willen er altijd voor je zijn, en God wil er 
altijd voor je zijn. 

Wouters ouders schrijven: Weet dat wij er altijd voor je zijn en dat ook 
God je bijstaat. Hij is er altijd voor jou. Wij zullen er zijn om je op te 
vangen, om met je te praten, te helpen, maar ook voor de knuffel.

En Esthers ouders: 'Blijf jezelf, want je bent heel uniek en waardevol. Wij 
zullen je altijd steunen en er voor jou zijn'. 

Call me when you need me, staat op de kaart voor Tycho: Je gaat volgend 
jaar naar een nieuwe school. Nieuwe vriendjes in een nieuwe omgeving. 
Een leuke uitdaging. De volgende stap in het groter worden. Dat hoef je 
niet alleen te doen. Want je hebt mensen om je heen die van je houden. 

Rick, jouw ouders, broer en zus schrijven: We houden van je en zullen er 
zolang we kunnen voor je zijn, om je te helpen, te steunen, te troosten, 
om mee te lachen en te huilen. Toch kan er ook een tijd aanbreken dat wij
er niet meer voor je zijn, kunnen zijn. Weet dan dat he het gelukkig niet 
alleen met ons hoeft te doen, maar dat jouw allergrootste Vriend, onze 
Vader in de hemel er altijd al voor je was en er altijd voor je zal zijn. Die 
altijd dezelfde is, iemand waar je altijd op terug kunt vallen, die zielsveel 
van je houdt en jou helpt door dik en dun'. 

En zo zie je, om in het beeld van sporten te blijven: er is hulp, je kunt 
terugvallen op iemand, er zijn coaches, mensen die je aanmoedigen, die 
jou helpen met trainen. En dat mag je helpen om je weg te gaan en je weg
te zoeken. Je hebt heel veel meegekregen al sinds je geboorte, je hebt ook
best al wat meegemaakt, je hebt veel geleerd op school, je hebt ook 



verdriet gekend.. en door dat alles heen waren er steeds mensen die je 
aanmoedigden en steunden. En God was er ook altijd bij. Dus als de 
schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat we de blik op Jezus gericht mogen
houden, zegt ie ook: kijk: Hij is er altijd voor je. Ook als het erg lastig 
wordt, er hindernissen zijn, ook als je valt en je bezeert, ook als je 
blessures oploopt... En je ervaart dat niet altijd, en soms zie je het 
helemaal niet, vooral als het erg tegen zit, maar toch is er die belofte van 
God die er altijd is, en Jezus die daar het menselijke gezicht van is.

En Hij, Jezus is het die zijn leerlingen op pad stuurde, toen zij samen langs 
te dorpen gingen en Jezus de mensen vertelde over God en over zijn 
Woorden en waarden en dat er een ander leven mag zijn. En aangezien er
nogal wat nood was onder de mensen, en er heel veel werk te verzetten 
was, zette Jezus zijn leerlingen in. En hij gaf ze een opdracht voor 
onderweg. Hij liet ze twee aan twee gaan, dus ze hoefden niet alleen te 
gaan, ze hadden een maatje, een sparring partner. Die hebben we 
allemaal nodig. En hij gaf hun de kracht om zich te verzetten tegen boze 
machten, zoveel Licht gaf Hij hun mee. En verder heb je niet veel nodig 
voor onderweg, zei Hij. Je moet er op vertrouwen dat je dat onderweg 
wel tegenkomt: voedsel, onderdak... Neem wel een stok mee, een staf, 
voor het geval er gevaarlijke beesten je bedreigen: een stok, een staf: om 
je te beschermen, maar niet om zomaar van je af te slaan, want je gaat in 
vrede. Maar als mensen die vrede niet accepteren, die liefde, dat licht, 
dan mag je verder gaan, dat mag je als stof van je voeten schudden. En zo 
mag je gaan als leerling van Jezus. De wereld in, de toekomst aan, je mag 
gaan in vrede en weten dat je altijd steun mag vragen en ervaren. Dat God
altijd bij je is met zijn liefde voor jou. 

En dat je dus mag gaan naar weer een nieuwe fase van je leven. Ben je er 
klaar voor? Ready? Dan mag je klaar gaan staan: set. En gaan: Go. Ready, 
Set, Go. Met God op weg naar de toekomst.

Amen  

de wensen van de ouders worden aan de kinderen gegeven



pianomuziek 

dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader: lied 1006

Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen. 

collecte

de kindernevendienstkinderen komen terug

 de kindernevendienstleiding neemt afscheid van de 
overstapkinderen

 een moment van afscheid voor Cora Dragt en Wanda Deinum.

slotlied 416



2 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. 

3 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. 

4 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. 

opdracht en zegen, beantwoord met
Laat God je onafscheidelijk vergezellen
en je begeleiden op al je wegen



laat Christus de staf zijn in je hand
en de richting van elke voetstap:
laat de Geest voor je zijn als de wind in je rug
die je brengt op wegen van vrede.
Wees gezegend, ga met God, à Dieu!

Er is koffie, thee en limonade na de dienst. Iedereen is hiervoor van harte 
uitgenodigd!


