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Orde voor de viering  

op zondag 9 september  2018 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
 

Afscheid en bevestiging ambtsdragers en pastoraal medewerkers 
 

Voorgangers: ds. Geert Hovingh en pastor Hessel Hansma  
Kind v/d zondag: Diederik Booi 

Organist: Caroline van der Laan 

 
VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst) 
 

Moment van stilte 

 
We zingen – staande - als openingslied Psalm 139: 1, 9 en 14 

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 

 
9 Gij zijt mij overal nabij, 

uw ogen waken over mij 
van toen ik vormloos ben ontstaan. 

Gij wist hoe het zou verder gaan. 
Ja, in uw boek stond reeds te lezen, 

wat eens mijn levensweg zou wezen. 

 
14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 

toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 

mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 

en leid mij op de weg ten leven. 
 

Bemoediging en groet    
 

Vg:   De HEER zij met u en met jou 
Allen:  OOK MET U ZIJ DE HEER 

 
Vg:   Onze hulp is van die ENE, die ruimte gemaakt heeft voor de lucht, 

Allen:  ZODAT WIJ KUNNEN ADEMEN 

Vg:   en voor het land, 
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Allen: ZODAT WIJ DAAROP KUNNEN LOPEN. 

Vg:   die ENE, die altijd trouw blijft  
en die niet loslaat het werk dat HIJ zo liefdevol is begonnen. 

Daarom mogen we blij zijn 

en de rust en de vrede ervaren. 
Dit durven we zeggen, in vertrouwen 

op de onuitspreekbare naam van de ENE, 
Allen:  DIE ONZE VADER EN MOEDER WIL ZIJN, 

Vg:   die zich in ons, zijn kinderen, 
  laat zien in de geest van de liefde. 

Allen:  ZO MAG HET ZIJN. AMEN. 
 

          We mogen gaan zitten 
 

Openingsgebed “Prijs de Heer mijn ziel” naar Psalm 103 (lied 103E ), 
Vg:  Prijs de Heer, mijn ziel en prijs zijn heilige Naam. 

 Prijs de Heer,  mijn ziel, die mij het leven geeft. 
 

 Allen: Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. 

 Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 
 

Vg:  Hij vergeeft je alle schuld, 
 Hij geneest al het leed dat je lijdt; 

 je leven koopt Hij vrij van het graf, 
 Hij omringt je met liefde en goedheid. 

 
 Allen: Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. 

 Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 
 

Vg:  De Heer is barmhartig en genadig, 
 geduldig is Hij en groot is zijn liefde, 

 Hij behandelt ons niet naar onze zonden, 
 Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 

 

 Allen: Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. 
 Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 

 
Vg:  Zoals een moeder van haar kinderen houdt,  

 zo houdt Hij van allen die Hem aanbidden. 
 De liefde van de Heer duurt eeuwig 

 voor wie Hem aanbidden. 
 

 Allen: Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. 
 Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 
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DIENST VAN HET WOORD 

 
De Bijbelkaars wordt aangestoken door het kind van de zondag  

Kinderen in het midden   

 
We zingen: ‘Samen in het licht’. 

 
Lezing uit de Thora: Deuteronomium 4: 1-2 / 9-20   

Lezing uit de Evangeliën: Marcus 8: 27 – 9:1 
     

Wij zingen: Lied 310, alle verzen 
1 Eén is de Heer, de God der goden, 

wie buigt voor beelden wordt misleid. 
Ga op de weg van zijn geboden – 

er is geen god die zo bevrijdt! 
 

2 Houd zijn Naam hoog, houd die in ere, 
veracht, misbruik de hemel niet; 

dankbaar zal ieder respecteren 

zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet! 
 

3 Sla wat het voorgeslacht ons leerde 
niet onnadenkend in de wind. 

Dood nooit wie zich niet kan verweren - 
wie drift bemint wordt ziende blind. 

 
4 Breek geen verbond, voorgoed gesloten, 

blijf trouw aan wie u liefde gaf. 
Diefstal kan geen geluk vergroten; 

neem niet uw naaste vreugde af. 
 

5 Leugen en laster? Valse goden! 
Begeerte baart slechts bitterheid. 

Ga op de weg van Gods geboden – 

er is geen god die zo bevrijdt! 
 

Uitleg en verkondiging   
 

 
Wij zingen:  Lied 973 (met aansluitend ‘Amen’ na het vierde couplet) 

1 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, 
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, 

en op te vangen wie zijn thuis verloor, 
halleluja, 

 
2 om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 

te helpen wie geen helper had ontmoet: 
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 

halleluja, 
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3 om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 

om op te komen voor wie is verstomd, 
voor wie gevangen zit of is gewond, 

halleluja, 

 
4 roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 

gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. 

Halleluja! 
 

Amen. 
 

AFSCHEID EN BEVESTIGING 
 

Vermelding van de namen van hen die hun termijn verlengen   
 

Afscheids- en dankwoord aan de aftredenden.   
 

We zingen als dankgebed: 

(teks:t Reinier Kleijer / melodie: Liedboek 247 “Blijf mij nabij”) 
 

1. Bevestig, Heer, het werk dat is gedaan, 
de paden die door hen hier zijn gebaand,  

de woorden die door hen gesproken zijn,  
hun liefde en hun troost in nood en pijn. 

 
2. Laat alles wat hun hand heeft voortgebracht, 

– waarvoor U hen heeft toegerust met kracht –  
van waarde blijven, laat het voor altijd 

een teken zijn van Uw aanwezigheid. 
 

Presentatie aantredende ambtsdrager en pastoraal medewerkers.   
 

We zingen – als gebed om de Heilige Geest 

(tekst Reinier Kleijer / melodie Psalm 134 ‘Gij dienaars aan de Heer gewijd’) 
 

1. O God van leven en van licht 
verhef Uw vriendelijk aangezicht 

over hen, wees hen steeds nabij. 
Hun helper en hun gids zijt Gij! 

 
2. Bemoedig hen, Heer, in hun taak; 

dat zij zich voelen aangeraakt 
met goede gaven van Uw Geest: 

geloof en hoop, – en liefde 't meest. 
 

3. Zegen hen, Heer, in al hun werk 
in deze wereld, in de kerk; 

dat in hun woord en door hun daad 

Uw Rijk hen steeds voor ogen staat. 
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Handoplegging en zegening: 

 
Vraag aan de gemeente ( allen gaan staan) 

 

Vg. Gemeente, nu deze nieuwe taak- en ambtsdragers hun werk 
in uw midden willen aanvangen: belooft u hen te aanvaarden, 

hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden 
en met hen mee te werken in de dienst aan de Heer? 

Wat is daarop uw antwoord? 
ALLEN: JA, VAN HARTE ! 

 
We zingen – staande –  

[tekst Reinier Kleijer/melodie LvdK 351 ‘Zie ons heden’ : 
 

1. Schenk Uw zegen op de wegen die zij zullen gaan. 
Sta te allen tijde merkbaar aan hun zijde, 

moedig hen steeds aan. 
 

2. God, wij smeken, geef een teken dat U hen omringt 

met Uw Geest van liefde; laat hen die verdiepen 
ook in onze kring. 

 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader   
 

Mededelingen:   
 

Inzameling van de gaven 
Kinderen komen terug in de kerk en mogen ook uit de oppas worden 

opgehaald. 
We luisteren ondertussen naar orgelspel 

 

We zingen als slotlied: Lied 425 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
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Uitzending en zegen   

Wij gaan nu weer naar de plek die wij innemen in de wereld  
Met het geloof, dat is het vertrouwen,  

In de weg van barmhartigheid en liefde  

Zoals deze is aangereikt en voorgeleefd door Jezus Christus.  
Zo hebben we grond onder onze voeten,  

Een dak boven ons hoofd en een weg om te gaan.  
 

Moge de Heer u zegenen en behoeden!  
Moge de Heer de glans van Zijn gelaat over u spreiden en u genadig 

zijn!  
Moge de Heer Zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken! 

    
 Gezongen amen 

 


