
thema:  
 

IEDEREEN HEEFT ZIJN KWALITEITEN 
 

kinderen van groep 8 vliegen over 
Babet, Collin, Maartje, Marieke, Veerle, Guusje, Marjolein, 

Gijs, Myrthe 
 

 
 

Daniël en Esther Booms worden in deze dienst bevestigd als 
jeugdouderling 

We nemen afscheid van Hanneke Vinke als jeugdwerker 
 

Dorpskerk Schipluiden 
zondag 5 juli 2020, 10.00 uur 

 
Voorganger: ds. E. Dibbets-van der Roest 
ouderling van dienst: Trudi Bouwmeester 

orgel: Jeanne Bouwmeester-Koole 
muziekgroep o.l.v. Arianne Thijs-van ’t Hoog 

 



Orgelspel 
 
Foto’s van de kinderen en hun talent worden vertoond 
 
Welkom en mededelingen 
 
Lied: kinderopwekking 180 
Refrein: 
 Je mag er zijn! 
 Wie ik? ... Ja jij! 
 Je hoort er helemaal bij! 
 Wie ik? ... Ja jij! 
 Had je zeker niet gedacht? 
 Wie ik? ... Ja jij! 
 Je hoort er helemaal bij! 
 Wie ik? ... Ja jij! 
 
 Ook al ben je wat verlegen, 
 al lijk je een beetje stug. 
 Ook al heb je vieze handen 
 of je navel op je rug. (Refrein) 
 
 Ook al flap je met je oren 
 of ben je enig kind. 
 Of in een kippenhok geboren 
 of heb je altijd tegenwind. (Refrein) 
 
 Ook al kan je niks onthouden, 
 is je geheugen net een zeef. 
 Ook al heb je rooie haren 
 en staan al je tanden scheef. 
(Refrein) 
 
 Ook al heb je slechte ogen 

en een hele dikke bril. 
 Ook al heb je een hond 
 die maar niet luisteren wil. (Refrein) 
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Bemoediging en groet 
 
Lied 886  
 Abba, Vader, U alleen, 
 U behoor ik toe. 
 U alleen doorgrondt mijn hart, 
 U behoort het toe. 
 Laat mijn hart steeds vurig zijn. 
 U laat nooit alleen. 
 Abba, Vader, U alleen, 
 U behoor ik toe. 
 
 Abba, Father, let me be 
 yours and yours alone. 
 May my will forever be 
 evermore your own. 
 Never let my heart grow cold, 
 never let me go. 
 Abba, Father, let me be 
 yours and yours alone. 
 
Gebed 
 
1 Korintiërs 12: 7-20 (NBV) gelezen door Babet 
In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van 
de gemeente. Aan de een wordt door de Geest het 
verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door 
diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt 
van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te 
genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te 
verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en 
wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken 
of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze 
gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze 
aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.Een lichaam 
is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun 
veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het 
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ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één 
Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen 
van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of 
we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam 
bestaat niet uit één deel, maar uit vele. Als de voet zou 
zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ 
hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen: 
‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het er 
dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, 
waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor 
zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu 
eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies 
zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel 
zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo 
dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één 
lichaam vormen. 
 
 
Lied: Iedereen is anders 

Refr. 
Iedereen is anders, niemand is als jij 
iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij 
iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo 
iedereen is anders, okido! (2x) 
 
Je bent misschien wat eigenzinnig 
alleen jouw manier is goed 
maar je moet goed begrijpen 
dat iemand anders het anders doet! 
 
want, ... 
 
Refr. 
Iedereen is anders, niemand is als jij 
iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij 
iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo 
iedereen is anders, okido! 
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God heeft ieder mens geschapen 
bijzonder en heel speciaal 
met een uniek karakter 
en zo verschillen we allemaal! 
 
Refr. 
Iedereen is anders, niemand is als jij 
iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij 
iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo 
iedereen is anders, okido! (2x) 

 
Filmpje (gemaakt door Hanneke) 
 
Lied: Circustent 

Links rechts stamp eens met je voeten 
doe maar met ons mee. 
Links rechts stamp eens met je voeten 
dat gaat best oké. 
Links rechts klap eens in je handen 
doe maar met ons mee. 
Links rechts klap eens in je handen 
dat gaat best oké. 

 
Refrein: 
Er is altijd iets  
waar je goed in bent. 
Jij bent ook een ster 
in deze circustent. 
God heeft jou zelf gemaakt 
gaf je veel talent. 
Laat iedereen maar zien 
waar je goed in bent. 

 
Links rechts knip eens met je vingers 
doe maar met ons mee. 
Links rechts knip eens met je vingers 
dat gaat best oké. 
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Links rechts draai maar eens een rondje 
doe maar met ons mee. 
Links rechts draai maar eens een rondje 
dat gaat best oké. 

 
Overdenking 
 
 
Kinderen van groep 8 worden toegesproken (door Miriam) 
Babet v.d. Windt, Collin Zeeuw, Maartje Peters, Marieke 
Mostert, Veerle Bakker, Guusje v.d. Wal, Marjolein v.d. Ende, 
Gijs Oosthoek, Myrthe v.d. Hout 
 
 
Gedicht (gelezen door Ariëtte) 
Ieder mens is heel bijzonder 
Iedereen is van grote waarde 
Allemaal tellen we mee 
Op deze mooie aarde 
 
Ieder mens is echt uniek 
Iedereen die mag er zijn 
Allemaal tellen we mee 
Dik, dun, groot of klein 
 
Dus respecteer een ander 
Doe elkaar niet onnodig pijn 
Maar zeg gewoon wat vaker 
“Hallo jij… Je mag er zijn!” 
 
 
Lied: we hebben allemaal wat (alleen refrein 2x) 

We hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar 

En toch zijn we broertjes en zusjes 

We hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar 

En toch houden we van elkaar. 
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Inleiding tot de bevestiging 

Presentatie van nieuwe jeugdouderlingen: Daniël Booms en 
Esther Booms-Buitenhuis 
 
Geloften bij de bevestiging 
Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente door God 
zelf tot deze dienst bent geroepen? Aanvaardt u de heilige 
Schrift als enige regel van het geloof en wilt u zich verzetten 
tegen al wat daarmee strijdig is? Belooft u uw ambt waardig en 
trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle 
mensen die de Heer op uw weg brengt, belooft u geheim te 
houden wat vertrouwelijk te uwer kennis komt, en belooft u uw 
taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk? 
 

NLB 670: 1 

 
 

bevestiging 

 

vraag aan aanwezigen (allen gaan staan) 

Gemeente, dit zijn uw nieuwe jeugdouderlingen. 

Wilt u hen in uw midden ontvangen en omringen met uw 

medeleven, 

hen dragen in uw gebeden en met hen meewerken in de 
dienst aan onze Heer? Wat is daarop uw antwoord?  
Allen: Ja, dat willen wij van harte. 
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samenzang lied 363 

 Dat 's Heren zegen op u daal', 

 zijn gunst uit Sion u bestraal'. 

 Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer: 

 Looft, looft dan aller heren Heer! 

 
(iedereen mag weer gaan zitten) 
 
Afscheid van Hanneke Vinke als jeugdwerker (Trudi) 
 
Gebed (met Jaap Jan en Anke) 
 
Lied: Ga dan op weg 
(melodie: Lof zij de Heer, de Almachtige Koning der ere) 

Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden, 
ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden. 
Wees niet bevreesd, 
ga en vertrouw op de Geest 
die je van angst zal bevrijden. 

 
Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen. 
Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen 
Houd op het licht 
altijd je ogen gericht. 
Dat zal je kracht zijn voor morgen. 

 
Zegen 
 
De collecte bij de uitgang is bestemd voor Stichting 
Ambulancewens. 
Giften kunnen overgemaakt worden op NL61 RABO 0112 
9246 11 t.n.v. Stichting Ambulance Wens. 
 
 

 
 


