
Overstapdienst 24 juni 2018 
Met: Annick, Leo, Jiske, Melissa, Elliott, Bernard, Elise, Vera, Brent en Daniel. 
Orde van dienst en ‘preek’ Ichthuskerk, 24 juni 2018 
Lezing: Genesis 1 
Voorganger: ds. Jaap van den Akker 
 
Lied voor de dienst: Dit is een morgen (NLB 216) 
Woord van welkom door Anniek 
Aanvangslied: “Een nieuwe dag” (ONC/I 35) 
Moment van Stilte (Jaap) 
Begroeting en bemoediging (Jaap) 
Psalm van de Zondag “Zie de zon, zie de maan” (Psalm 8b) 
Kyrië 

Kyrie betekent:  Heer, het is een afkorting van kyrie eleison: Heer ontferm U. Het is een roep van 
ons naar God om ons te hulp te komen. Het kyrie is vaak een gebed, om alles wat ons in de weg 
staat om een mooie kerkdienst te hebben van ons af te praten, voor God neer te leggen, om God 
er om hulp voor te roepen. 
 

Vandaag gaat het in het kyrie om deze 
foto. 
Een jongetje dat nogal verdrietig kijk. Een 
jongetje uit Mexico, of El Salvador, of 
Honduras. Midden-Amerika in ieder 
geval. Zijn ouders hadden geen toekomst 
meer in het land waar hij is geboren. 
Geen werk, geen geld, armoede en geen 
toekomst. En dus besloten ze te 
vertrekken. Op zoek naar een plek waar 

het beter is. De Verenigde Staten van Amerika. Voor veel mensen in Midden-Amerika het 
Beloofde Land. En na een reis vol gevaar en spannende avonturen. Lopend of in overvolle bussen 
en door ondergrondse gangen, zijn ze in Amerika gekomen. Maar ze komen niet ver. De 
grenspolitie heeft ze gesnapt. Je mag niet zomaar Amerika in. Je moet een paspoort hebben en 
een visum. En als je het stiekem probeert, dan word je opgepakt. Tenminste jij niet, jij kan er niets 
aandoen, maar je ouders wel. Zij gaan de gevangenis in. En jij dan? Kijk hoe beteuterd deze 
jongen bij een soldaat of een politieagent staat. En jij dan? Geen idee. Bij elkaar in hokken, 
kooien, afgesloten ruimtes. Ook een soort gevangenis. 
Deze foto stond afgelopen woensdag in de krant. Een storm van protest ging er over de wereld. 
Hoe kan de president van Amerika dit bedacht hebben? Ouders in de gevangenis en de kinderen 
ergens anders opsluiten. Zelfs de vrouw van de president was er van geschrokken. En dus werd 
het weer ongedaan gemaakt. Kinderen mogen bij hun ouders blijven. Maar illegaal zijn ze wel 
deze mensen, en Amerika in dat mag sowieso niet. 
Net zoals er honderden mannen vrouwen en kinderen in boten proberen naar Europa te komen 
en er niet in mogen. 
Om die kinderen, om die vaders en moeders – die op zoek zijn naar een beter leven, die graag net 
zo rijk willen zijn als wij – die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, om die mensen roepen 
vandaag: Kyrie… 

 
Glorialied: “Elke dag een nieuwe morgen (ONC/I 40) 
Gebed door Bernard 
Wat is basiscatechese eigenlijk? Door Elliott 

Al twee jaar hebben we elke dinsdagavond basiscatechese. 



Wat is dat eigenlijk basiscatechese?, vraagt u zich misschien af. Nou, basiscatechese is vooral 
leuk! We drinken limonade met elkaar we steken een kaarsjes aan voor iets of iemand. We praten 
over school en we knutselen of doen een quizje. 
En het gaat ook nog ergens over. Over de bijbel, of over de kerk. 
We hebben het over de schepping en over Noach en de Ark, over Abraham en over Jozef 
We hebben het over de tien geboden gehad en over wat minder bekende figuren uit de bijbel. En 
natuurlijk over Jezus en alles wat hij zei en deed 
Het tweede jaar ging het over de kerk en wat er hier te zien is. Over hoe de bijbel in elkaar zit en 
ook over de doop en het avondmaal en over de feesten die we in de kerk vieren. 
 
We hebben dus heel veel geleerd in twee jaar. Dat was leuk. We willen Petra, Elvira en Marga 
graag heel hartelijk bedanken voor al die mooie avonden en we zijn benieuwd hoe het volgend 
jaar verder gaat met de catechese. 

Lied: “Jij hebt een naam”(ONC/I 87: 13 en 4) 
Inleiding: Opnieuw beginnen (Jaap) 

In de voorbereiding op deze dienst hebben we een aantal thema’s besproken. Omdat deze weken 
in de kindernevendienst over het boek Job verteld wordt, had ik alvast eea voorbereid over waar 
het boek Job over gaat. Over goed en kwaad bijvoorbeeld, maar ook over hoe je omgaat met 
tegenslag en verdriet. Maar dat vonden jullie toch wen beetje een droevig thema voor de dienst 
van vandaag: een feestelijke dienst. Vervolgens hebben we het een tijdje gehad over de 
verschillende thema’s waar jullie het in de basiscatechese over hebben gehad. We hadden 
bijvoorbeeld een soort ‘Wie ben ik’ bedacht. Dat een van jullie zich voor zou doen als Esther, of 
Jozef, of David, en dat u in de kerk dan door middel van vragen er achter zou moeten komen welk 
bijbelfiguur Leo, of Jiske, of Vera naspeelde. Maar ja toen we dat gingen oefenen en ik moeilijke 
vragen over David of Esther ging stellen, bleek dat toch niet zo’n heel eenvoudig spel. Misschien 
meer iets voor in de dienst waarin jullie belijdenis doen, of acht jaar of zo? 
Uiteindelijk kwamen we via het scheppingsverhaal op het thema:  Opnieuw beginnen. Want dat 
gaan jullie doen na de zomer. Opnieuw beginnen. Op de basisschool waren jullie dit jaar de 
grootste en de stoerste. De kleuters keken tegen jullie op. En met de musical en het kamp en 
steeds meer vrijheid die jullie kregen. Het was ook een leuk jaar, denk ik, waar je niet altijd meer 
serieus aan de bak hoefde. Ofwel? 
Na de zomer kom je met je loodzware boekentas op een immens grote school met wel meer dan 
duizend leerlingen. En sommigen hebben al een baard en lijken (of zijn)  wel twee meter. Dat is 
echt opnieuw beginnen. Opnieuw je weg zoeken op een grote school. Opnieuw vrienden maken 
en nieuwe leraren leren kennen. 
Spannend? Eng misschien? Ja natuurlijk! 
Maar ook leuk, zo zeiden jullie: Leuk om nieuwe vrienden te maken, nieuwe mensen leren 
kennen. Nieuwe dingen leren. Sommigen van jullie vinden het juist leuk om steeds van lokaal te 
wisselen en verschillende leraren te hebben en door de grote school te lopen. Anniek verheugt 
zich op de iPad en de kluisjes. Melissa schrijft: van lokaal naar lokaal lopen en te laat zijn – dat lijkt 
me wel leuk! 
Opnieuw beginnen betekent ook iets gaan missen. Nou Vera en Elisa gaan missen dat ze samen 
op het hekje bij school konden zitten. Of je vrienden en de juf of de meester die je niet of minder 
vaak gaat zien. 
 
Opnieuw beginnen – dat doet God in de bijbel ook regelmatig. En ooit is Hij helemaal begonnen. 
Op de eerste bladzijde van de bijbel. Hoe God begint, of opnieuw begint, dat horen we uit de 
bijbel. En als Jiske zo meteen het scheppingsverhaal leest, dan gebeurt er iets bijzonders: We zien 
het scheppingsverhaal verbeeld op schilderijen die de overstappers zelf hebben gemaakt. Dus let 
goed op! 

 



Uit de bijbel Jiske leest het verhaal uit de bijbel (Genesis 1: 1-27 en 31 tot 2:3), ondertussen komen 
de schilderijen van de zes scheppingsdagen op het podium. 
 

 
 
Lied: “God heeft het eerste woord”(NLB 513) 
Preek 

Begint God helemaal met niets in de schepping, of is het scheppingsverhaal ook een soort 
opnieuw beginnen? 
“De aarde was leeg en verlaten.” Zo las Jiske net. Leeg en verlaten. Helemaal leeg? Nee toch niet: 
“Overal was water, en alles was donker. En er waaide een hevige wind over het water.” Een 
opvallend andere vertaling dan in de bijbel die we hier normaal lezen op zondag, daar staat: “De 
aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over 
het water.” Woest en doods – dat klinkt niet heel fijn, maar het klinkt ook niet leeg. Er was wel 
van alles op de wereld, maar het stelde nog niets voor. Het was woest en doods – tohoewabohoe 
in het Hebreeuws – dat klinkt lekker onheilspellend en dat is ook de bedoeling. ‘Duisternis lag 
over de oervloed’. Er was al van alles maar er zat geen leven in. Het had nog geen betekenis. Het 
was een oersoep, een rommeltje, waar geen leven mogelijk was. Zo spraken we er over twee 
weken terug bij Halte 2717. Toen jullie gingen schilderen. En Elise en Vera maakten eerst een 
prachtig schilderij van de oersoep. Modder is het. Er is geen leven mogelijk, want het water en het 
land, dat was nog niet gescheiden. Maar Elise en Vera schilderde de derde dag – dus het water en 
het land wordt gescheiden en er ontstaat ruimte om te leven – eerst voor de bloemen en de 
bomen. 
Kijk hier de ‘oersoep’ en om te zien wat het is, om orde in de chaos te kunnen scheppen, moet je 
eerst kunnen zien wat je doet. Moet er eerst licht geschapen worden. En dat ontstaat. Als Gods 
geest over de oervloed zweeft dan verandert er iets. Dan ontstaat er licht en leven. Dan wordt er 
orde in de chaos geschapen. En dat is wat er gebeurt in het scheppingsverhaal. 
Het is geen biologieboek de bijbel. Zo hebben jullie de afgelopen twee jaar geleerd. Het is een 
boek vol van verhalen van mensen. Mensen die leren leven met elkaar, mensen die leren dat God 
met hen mee leeft. Dat God er voor ze is. Dat ze erop kunnen vertrouwen dat God leven mogelijk 
maakt. Houvast geeft in de chaos die het leven soms kan zijn. 
En dat vertelt ook dit verhaal. Het gaat niet over het ontstaan van de aarde. Niet over een 
oerknal. Het heeft niet met natuurkunde of evolutie te maken. Het is een gedicht. Het 
scheppingsverhaal. Alle scheppingsdagen rijmen op elkaar: En God zag dat het goed was. 
Dat refreintje: En God zag dat het goed was. Dat refrein geeft ons vertrouwen. Vertrouwen in het 
leven, vertrouwen in deze wereld, die schepping van God is. Alle dingen in de schepping hebben 
hun juiste plek gekregen. Het is geen rommeltje meer, maar God heeft alles de juiste plek 
gegeven. De zon aan de hemel over dag, de maan en de sterren ’s nachts. Het Water in de zee, en 



het land om op te leven. Vogels en vissen, de lucht en zeeën vol. Bomen, struiken, groenten, 
vruchten, genoeg om van te leven. 
Beginnen, of opnieuw beginnen – wat er in het scheppingsverhaal gebeurt is niet eens helemaal 
duidelijk. God maakt begin mogelijk. En leven. Dat kunnen we wel zeggen. En dat is wat we ons 
hele leven door meenemen. God maakt leven mogelijk. Ook als je zo meteen afscheid neemt van 
de school waar je acht jaar hebt rond gelopen, God gaat met je mee die grote school in. En als je 
je soms verloren voelt, of alleen ten midden van die duizend schoolgenoten en honderd leraren, 
weet dan dat er Eén is die je ziet. Die er bij is. Die je helpt om de dingen zin te geven, op zijn plaats 
te zetten. 
Die ziet dat het Goed is. Die zegt: tegen jou, tegen U: het is goed dat jij er bent. Je lijkt op mij. Ook 
jij helpt orde in de chaos te scheppen, ook jij helpt zin in het leven te zoeken. 
Het is een belofte. Je bent niet alleen. 
Het is ook een opdracht, elkaar wijzen op wat goed is in dit leven. 
Elkaar wijzen op hoe we op een goede manier omgaan met alles wat ons gegeven is in de 
schepping. 
Het is een belofte en een opdracht: steeds weer opnieuw beginnen gedragen door God. 
Amen. 

 
Muziek: Brent op de gitaar Best day of my Life" van The American Authors 
Lied:  “God gaf zijn woord aan mensen” (ONC/I 34) 
Overstapmoment 
Lied: “De rugzak vol” 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, (gezongen) Onze Vader: NLB  371. 
Mededelingen 
Collecte en goede wensen ‘vissen’ 
Slotlied: “Behoed en bewaar jij ons lieve God (ONC/Ichthusbundel 13: 1, 2, 3, 4) 
Zegen 
Bij het uitgaan: Groot is de wereld (NLB 420) 


