
Voorbereiding viering:
In de kerkzaal ligt op het liturgisch centrum een groot blauw kleed als een soort Jordaan, met daarin 
twaalf stenen. Thema van de dienst: Waarom staan die stenen daar?
De lezing is uit Jozua 4, bijvoorbeeld uit Op weg van Baukje Offringa blz. 83-85
De preek bestaat uit een korte inleiding (zie Het verhaal is al oud). Dan vertelt een aantal personen 
uit de leiding van de kinderdienst iets over hun favoriete persoon uit de bijbel en waarom deze hen 
zo aanspreekt. Ook de voorganger vertelt tot slot over een bijbels persoon die hem/haar aanspreekt.
Bij het overstapgedeelte wordt een gedicht gelezen.
De kinderen krijgen een boekje en een steen mee met een toespraakje.
Die steen staat symbool voor het geloof dat hun op de kinderdienst is doorgegeven. 
Nu zullen ze gaandeweg hun eigen wegen moeten ontdekken. En misschien komt daarbij die steen 
op een gegeven moment ver weg te liggen – ergens in een hoekje van een donkere kast; misschien 
willen ze hem zelfs wel een keer wegsmijten. Maar laten we ze aansporen om te proberen de steen 
te bewaren, omdat de verhalen die hier verteld worden, echt de moeite waard zijn.
De dienst wordt besloten met een zegenlied waarvan de tekst enigszins veranderd is voor deze vie-
ring. “Behoed en bewaar Jij (Gij) hen lieve God”  ( uit het dienstboek 1998)

Waarom staan die stenen daar?

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Intochtslied 
Bijeengeroepen uit onze huizen

Melodie: Op de wijs van “Geest van hierboven” Melodie: Gezang 477.

Bijeengeroepen 
uit onze huizen, 
elk met ons eigen levenslied, 
zijn wij gekomen 
om weer te dromen 
van wat God in ons mensen ziet. 
Wij willen zingen 
van alle dingen, 
roepen uit donker, 
roepen om leven, 
roepen om licht om Gods woorden te zien. 
God zal ons horen, 
Hij schenkt het leven. 
Hij zal ons vragen 
antwoord te geven,
samen te leven in zijn gloria.

Bemoediging en groet
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: die ons behoedt als de appel van zijn oog
A: ALS EEN AREND DIE WAAKT OVER HAAR JONGEN
V: die ons draagt op haar wieken
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Bijeengekomen, 
woord in ons midden
samen zijn wij hier in Gods huis.
Kleinen en groten, 
niemand verstoten,
voor wie God zoekt is hier een thuis.
Bidden en danken, 
stilte en klanken
met elkaar delen, 
één zijn met velen
en zingen keer op keer: Jezus is Heer.
Jong en oud samen,
zingen nu ‘Amen‘.
God in ons midden, 
verhoor ons bidden.
Heel uw gemeente zingt: Halleluja.



V: De Heer zij met u allen
A: ZIJN VREDE ZIJ MET U

Opmaat 

Zingen Het eerste couplet van: 
‘Waarom staan die stenen daar?’, Nr 3 uit ‘Alles wordt nieuw’ lll.

Smeekgebed
Glorialied

Gloria (canon) Taizé, Geroepen om te zingen, 47.

Gebed bij de opening van de Schrift
(de jongere kinderen mogen nu naar de kinderdienst gaan)

Schriftlezing uit Jozua 4 (zie voorbereiding viering)

Zingen Het tweede en derde couplet van
’Waarom staan die stenen daar”, Nr. 3 uit: ‘Alles wordt nieuw’

Twaalf stenen in een kring,
hier bleef ‘t water staan
en het volk van Israël ging 
droog door de Jordaan.
   refrein b

Twaalf stammen op een rij
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Lieve God,
Wij danken u voor deze dag
een kans om samen te vieren,
om te zingen en te horen van elkaars verhalen
en van U
Maar eerst willen we u bidden
voor alle dingen in onze wereld
die niet goed gaan
en voor alle mensen groot en klein
die pijn hebben en verdriet.

ruimte voor eigen intenties
afgewisseld met:
alle pijn en elk verdriet
wij weten, God, dat u het ziet.

Wij roepen: Heer, ontferm u
over ons en onze wereld.
Zo bidden wij samen.
Amen.

in een lange stoet,
liepen aan de ark voorbij
Kanaän tegemoet.
    refrein a

Verhaal voor grote en kleine oren



Het verhaal is al oud. Het moet duizend keer verteld zijn.
Wanneer ze langs de rivieren liepen, was er altijd wel een kind dat de vraag stelde:
Waarom staan die stenen daar? Ze zullen verteld hebben over Mozes en het volk, dat door de woes-
tijn trok, veertig jaar lang.
Ze zullen verteld hebben over de uittocht uit Egypte, waar ze slaven waren van de Farao.
Ze zullen verteld hebben over de rivier, waar ze doortrokken – deze rivier, die ze overstaken toen 
ze het land binnen gingen. Het land van de belofte, het land, waar je dromen kunt dat alles anders 
wordt.
Ze zullen het verteld hebben; en als je goed luisterde ging het niet alleen over Egypte – angstland 
– maar over al die dingen waar ze zelf bang van waren. En het ging niet over woestijnen en rivieren 
die je op de landkaart vindt, maar over het zand in hun eigen schoenen, als ze moe waren van het 
lopen; het ging  over het water dat ze vonden, als ze dorst hadden; het ging over hun eigen dro-
men, die misschien wel niet uitgekomen waren.
Duizend keer moet het verteld zijn. Telkens als ze langs het water liepen. Want als het niet verteld 
was, zouden de stenen alleen maar stenen blijven. Saai en vervelend en geen kind zou meer vra-
gen: Waarom staan die stenen daar? Wat heb je nou aan zo’n stelletje oude, afgebrokkelde keien?
Maar als er een verhaal verteld wordt, - als er gesproken wordt over dromen en hoop, over God en 
de mensen - dan kunnen zelfs stenen gaan spreken.
Luister maar
Nu vertellen een aantal personen over hun favoriete persoon uit de bijbel.

Zingen Gezang 225

1 Zingt voor de Heer een nieuw gezang !
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wondren om u heen.

2 Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de Heer een nieuw gezang !

3 Een lied van uw verwondering
dat nog uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

Kinderen van de jongste groepen komen terug

Stilstaan en verdergaan
De kinderen die afscheid nemen van de kinderdienst komen naar voren

Zingen Het vierde couplet van ‘Waarom staan die stenen daar?’
Veetig jaar in de woestijn,
dromen van dit land,
en dan eind’lijk thuis te zijn,
dansend hand in hand.
   refrein b
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4 De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilge tekens te verstaan.

5 Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.



Gedicht: Eigen wegen (uit Zijsporen)

In een land van speelgoedbeesten
was je klein en werd je groot.
Waterpokken, kinderfeesten
meester, juf en klasgenoot.

In een land van licht en donker
opent zich een weg voor jou.
Zal er zon zijn en soms wolken,
en een ander schoolgebouw.

In een land van zon en regen
op je eigen benen staan.
Eigen keuzes, eigen wegen,
en wij zullen met je gaan.

 
In het land van nu en later
doen wij nu ’n stapje terug.
Maar we zijn er wel, ook morgen
als een steuntje in je rug.

Naar een land van toekomstdromen
reizen wij, elkaar nabij.
Onderweg, in licht en donker,
draagt Gods zegen jou en mij.

Met een toespraakje worden een herinneringsboekje en een steen meegeven. 

Zingen

Gem.          Be hoed en be-waar   Jij   hen lie-ve  God,

        wijs   Jij hun de   goe - de  we  - gen.

         wil    in  de  woes-tijn     het     man  - na

       zijn,   omgeef  Jij hen met  jouw  ze  -  gen.
Gem. en
kinderen Behoed en bewaar Jij (Gij) ons lieve God,

en geef geloof en vertrouwen;
Een vlam die niet dooft, in vrede gelooft.
Geef dat wij daar zelf aan bouwen.

Melodie: zie Dienstboek 1998, pag. 1003
Gebeden
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Inzameling van de gaven

Slotlied:  Wonen overal nergens thuis (Geroepen om te zingen, 243)

Zegen

Straks gaan we weer naar huis
met muziek in onze oren,
met verhalen voor onderweg,
met licht in onze ogen.
God gaat met ons mee
Hij geeft zijn zegen

De Eeuwige zal je zegenen en behoeden.
De Eeuwige zal je met een glimlach aanzien
en zich over je ontfermen.
De Eeuwige waakt over je
en geeft je vrede.
Amen.
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Voorbeden door volwassene en kind

K:  Wij bidden tot U, goede God,
nu wij hier samen zijn.
Wij mogen alles zeggen,
want U wilt bij ons zijn.

V:  Wij danken U, God, dat U met ons meegaat
waarheen we ook gaan.
Soms is dat moeilijk te begrijpen.
Want we kunnen U niet zien
en we kunnen U niet aanraken.
Maar toch kunnen we iets van u merken.
We voelen warmte in ons hart,
we zijn blij van binnen
als we de verhalen horen
hoe u met mensen meegaat.

K:  Wij danken u, o God,
dat wij hier zijn, op deze dag,
waarop iedereen, groot en klein
uw woorden horen mag.

V:  Wij hebben geluisterd, gelezen, gezongen,
en samen gevierd.
maar we denken ook aan de mensen
die niet mee konden vieren. 
Blijf dichtbij mensen die het moeilijk hebben
troost hen als ze verdrietig zijn
en help hen als het moeilijk is.

K:  Wij vragen aan U, goede God,
laat ons niet alleen
maar ga met ons op weg
door heel ons leven heen.

V:  Dat bidden we voor de kinderen
die de overstap maken vandaag.
Voor hen breekt een nieuwe tijd aan.
Ze krijgen een nieuwe plek in ons midden.
We vertrouwen erop dat u met hen meegaat,
hen helpt bij het leren en groeien.
Wij danken u voor wat u ons geeft
deze dag
en alle dagen.
Amen.


