
Liturgie 10 juli 2022 Gereformeerde kerk Ommen om 9.30 uur 

Thema: Ga je mee op reis? 

Met medewerking van Kinderkoor ‘ Een vrolijk geluid’  

Pianist: Wilco Dijk 

Begeleiding: Nicole Visser, Carolien Wissink en Lieuwke Mulder 

Kerkenraad komt binnen 

Woord van welkom en afkondigingen door de lector Berendien Hellingwerf 

Lied : ‘Ga je mee? Zeg niet nee’ (piano) 

(kinderkoor) 

 

Ga je mee? Zeg niet "nee", 

maar sta op en doe mee. 

Zet je voetstappen in die van mij. 

Volg het spoor en ga door. 

Of ga jij liever voor? 

Hup, kom op, sluit je aan in de rij! 

 

Welke weg wil je gaan? 

En waar wil je naartoe? 

Blijf niet zitten waar je zit, 

ook al voel je je moe. 

 

Ga je mee? … 

 

Is de weg soms te lang? 

Zak je weg in het zand? 

Er zijn hobbels op het pad, 

maar ik geef je een hand. 

 

(met de gemeente) 

 

Ga je mee? … 

 

Loopt de weg bijna dood? 

Zie je nergens een spoor? 

In de verte wordt het licht: 

gaat de weg daar soms door? 

 

Ga je mee? … 

 



Groet en bemoediging 

 

Inleidend woord 

 

Lied  ‘7 years’  (muziek via https://www.youtube.com/watch?v=jErJimwom94 

• waarbij een powerpoint wordt getoond van foto’s uit de eerste 12 jaar van het leven 

van de kinderen die afscheid nemen 

• De World Servants houden een inleiding over wat er de afgelopen jaren is gedaan aan 

acties en voorbereiding en tonen vervolgens een fotopowerpointpresentatie  

Wat neem je mee op reis? 

• de kinderen hebben een koffer gevuld met dingen die je mee neemt op reis (gesprekje 

hier over) 

• WS: halen dingen uit de reistas die ze meenemen naar Oeganda (er wordt een 

toelichting gegeven) 

Lied om de Geest:  God van Licht Opwekking 807 (piano) 

(kinderkoor) 

In mijn twijfels, mijn verdriet, in mijn falen ontbreekt U niet. 

In uw liefde reist U mee. 

U bent de rust als het stormt op zee. 

U bent de rust als het stormt op zee. 

In mijn onrust neemt U mijn hand; 

in mijn vragen houdt uw Woord stand. 

In uw liefde reist U mee. 

U bent de rust als het stormt op zee. 

U bent de rust als het stormt op zee. 

 

Refrein: 

God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker. 

Ik vertrouw op U.God van licht, wees mijn gids. 

Leid mij door het donker 

veilig naar de kust, waar U woont. 

Waar U woont,waar U woont,waar U woont. 

Storm en golven vrees ik niet.In de morgen zing ik mijn lied. 

In uw liefde reist U mee. 

U bent de rust als het stormt op zee. 

U bent de rust als het stormt op zee. 

 

(Met de gemeente) 

 

(Refrein) 

https://www.youtube.com/watch?v=jErJimwom94


Bridge 4x: 

U schijnt feller dan de sterren. Heer, U leidt ons door de storm. 

God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker. 

Ik vertrouw op U. 

God van licht, wees mijn gids. 

Leid mij door het donker veilig naar de kust. 

 

(Refrein)  

Waar U woont…. 

We lezen uit de bijbel (door lector Berendien Hellingwerf) 

Gen. 12: 1-5 

1 De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste 

verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. 

2  Ik zal je tot een groot volk maken,  

ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven,  

een bron van zegen zul je zijn. 

3  Ik zal zegenen wie jou zegenen,  

wie jou bespot, zal ik vervloeken.  

Alle volken op aarde zullen wensen  

gezegend te worden als jij.’ 

4-5 Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen. Hij was toen 

vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle 

bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden 

verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän. 

Hebr.11: 8, 9 

8  Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een 

plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen. 

9  Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet 

toebehoorde. 

Lied 806: Zomaar te gaan met een stok in je hand (piano) 

Korte overdenking 

Lied: Kinderkoor  ‘Vandaag’ van ‘Make some noise kids’ (piano) 

Het is nog vroeg in de ochtend 

Iedereen slaapt 

Nog even tot de dag weer wakker wordt 

Deze dag is bijzonder 



Als nieuw vel papier, 

Die ik samen met U, God, beschrijven mag 

Ik doe mijn ogen dicht 

En geef U mijn vandaag 

En luister naar Uw fluister in mijn hart 

Waar je ook gaat vandaag 

Als je je voet zet op straat 

Weet dan: Ik ga met je mee! 

Wat je ook doet vandaag 

Als je iets kiest deze dag 

Weet dan: Jij bent niet alleen! 

Niet alleen, nee, niet alleen 

Niet alleen, nee, niet alleen 

Niet alleen, nee, jij bent niet alleen 

Who oh oh 

Niet alleen, nee, niet alleen 

Niet alleen, nee, niet alleen 

Niet alleen, nee, jij bent niet alleen 

Who oh oh 

Wat zou er deze dag komen? 

Wordt alles leuk of wordt het misschien 

Soms iets minder fijn? 

God, U kent alle dagen 

U geeft mij kracht, echte vrede 

Altijd zult U bij mij zijn 

Ik doe mijn ogen dicht 

En geef U mijn vandaag 

En luister naar Uw fluister in mijn hart 

Waar je ook gaat vandaag 

Als je je voet zet op straat 

Weet dan: Ik ga met je mee! 

Wat je ook doet vandaag 

Als je iets kiest deze dag 

Weet dan: Jij bent niet alleen! 

Niet alleen, nee, niet alleen 

Niet alleen, nee, niet alleen 

Niet alleen, nee, jij bent niet alleen 

Who oh oh 

Niet alleen, nee, niet alleen 

Niet alleen, nee, niet alleen 

Niet alleen, nee, jij bent niet alleen 

Who oh oh 

 

Afscheidswoord door leiding kindernevendienst en overhandiging kadootje 



  

We  zingen: ‘Er zijn al zo’n 12 jaar verlopen’ (op de melodie van ‘Verbonden met vader en 

moeder’) (piano) 

 Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen 

Sinds jij hier het levenslicht zag. 

De weg lag nog helemaal open; 

Soms een traan, maar ook heel vaak een lach. 

  

Refr. 

Je hoeft niet alleen 

Maar je gaat met veel and’ren in zee; 

Je vader of moeder, een vriend of een mens 

Die gewoon zegt: ‘Ik leef met je mee’ 

  

Dat was toen, maar je leeft in het heden: 

Ook vandaag ga je verder op weg. 

De nevendienst is straks verleden, 

Maar hoor wat een ieder nu zegt: 

  

Refr. 

Je hoeft niet alleen 

Maar je gaat met veel and’ren in zee; 

Je vader of moeder, een vriend of een mens 

Die gewoon zegt: ‘Ik leef met je mee’ 

Gedicht door een van de ouders 

Welkomstwoord door PaKaN! 

Eventuele afkondigingen eventueel gevolgd door het zingen van lied 91A: 1 (piano) 

Gebeden 

Dia met de collectedoelen 

De WS geven aan waar ze naar toe gaan: 

• Powerpoint (met korte toelichting) 

• Filmpje 

 (de kinderen kunnen van de oppas worden gehaald) 

Opwekking 710: Kinderkoor en gemeente Zegen ons op de weg. (piano) 

Koor: 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 

Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 



Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 

O God, zegen mij alle dagen lang! 

Vader, maak mij tot een zegen; 

Ga mij niet voorbij. 

Regen op mij met uw Geest, Heer, 

Jezus, kom tot mij 

Als de bron van leven, 

Die ontspringt, diep in mij. 

Breng een stroom van zegen, 

Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

Koor en gemeente: 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 

Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 

Zegen om de ander tot zegen te zijn. 

O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 

Vader, maak ons tot een zegen 

Hier in de woestijn. 

Wachtend op uw milde regen 

Om zelf een bron te zijn. 

Met een hart vol vrede 

Zijn wij zegenend nabij. 

Van uw liefde delend 

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

Instrumentaal 

Koor en gemeente: 

Vader, maak ons tot een zegen 

Hier in de woestijn. 

Wachtend op uw milde regen 

Om zelf een bron te zijn. 

Koor: 

Met een hart vol vrede 

Zijn wij zegenend nabij. 

Van uw liefde delend 

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 

Zegen met gezongen 3x Amen 


