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Orde voor de viering  
op zondag 8 september aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
 

Afscheid, verlengen, hervatten en bevestigen ambts- en taakdragers 
 

Voorganger: Ds. Jur Mellema en Pastor Hessel Hansma  
Kind v/d zondag: Giselle de Roo  

Muzikale begeleiding: Ria Hoving 

 
Orgelspel 
 

 
Welkom door de ouderling van dienst 

 

VOORBEREIDING 
 

Stilte        (we gaan staan) 
 

Wij zingen: Psalm 84: 1 en 6 
 

1.Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 

hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 

te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 

dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 

6.Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 

zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 

aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 

Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt.

 

Bemoediging:   v. Onze hulp is de Naam van de Heer    
       g. DIE HEMEL EN AARDE GEMEEKT HEEFT 

 
Groet:       v. De Heer zij met u en jullie 

       g. OOK MET U ZIJ DE HEER 
 

Drempelgebed 
 

Vg.   Heer onze God, wat zijn wij zonder U? 
  Onze geest heeft uw licht nodig, onze wil uw kracht,  

  onze ziel uw vrede 
allen:  Neemt U ons leven in uw hand 

  en reinig onze ziel van ongerechtigheid 
Vg.  Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus, 

  Opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn 

  en mogen liefhebben en dienen met al onze krachten. 
  Amen  
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Zingen Psalm 139: 1en 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. 

 

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. 

(we gaan zitten) 
Kyriëgebed:  

 
Glorialied: Lied 305: 1, 2 en 3. 

 
1.Alle eer en alle glorie 

geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 

uitroept over ons bestaan. 

Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 

2.Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 

is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 

 
3.Alle eer en alle glorie 

geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 

vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 

maak de tongen los voorgoed! 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Als gebed om verlichting met de heilige Geest  
zingen we lied 670: 1, 2, 3 ,6 en 7 

 

1.Kom Schepper God, o Heilige Geest, 
daal in de mensenharten neer, 

zij zijn uw schepselen geweest, 
herschep hen in genade, Heer. 

2.Uw naam is Trooster, Gij geleidt, 
o goddelijk geschenk, ons voort, 

o balsem die ons werd bereid, 
o bron van vuur, o levend woord. 

 
3.Ontsteek een licht in ons verstand 

en maak tot liefde ons hart bereid, 
geleid met milde vaste hand 

ons zwakke vlees in zekerheid. 

6.Maak ons geloof zo vol en schoon 

dat het de Vader leert verstaan 
en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon, 

o Geest van beiden uitgegaan. 
 

7.Lof zij de Vader, lof de Heer 
die uit de dood is opgestaan, 

de Trooster ook zij lof en eer 
en heerlijkheid van nu voortaan. 
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Aansteken bijbelkaars  
 

Kinderen in het midden 

 
We zingen: we gaan voor even uit elkaar 

1. Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht. 

 
2. Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt 

ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal. 

   
 Onderwijl wordt het licht van de kindernevendienst ontstoken. 

 Bij het derde couplet gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. 
 

 

1ste lezing: Deuteronomium 30: 15-20  
 

We zingen: Lied 316: 1 en 4 
 

1.Het woord dat u ten leven riep 
is niet te hoog, is niet te diep 

voor mensen die ’t zo traag beamen. 
Het is een teken in uw hand, 

een licht dat in uw ogen brandt. 
Het roept u dag aan dag bij name. 

4.Het woord van liefde, vrede en recht 
is in uw eigen mond gelegd, 

is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 

vrijspraak, vertroosting en gebod, 
vlak vóór u ligt de weg ten leven. 

 
2de lezing: Lucas 14: 25-33  

 
We zingen: Lied 726: 1 en 2 

 

1.Hoor, een heilig koor van stemmen, 
staande aan de glazen zee, 

halleluja, halleluja, 
God zij glorie, zingen zij. 

Menigten die geen kan tellen, 
als de sterren in hun glans, 

psalmen zingend, palmen dragend, 
in de hemel is een dans. 

2.Patriarchen en profeten, 
de getuigen van uw Geest, 

koning, heilige, apostel, 
martelaar, evangelist, 

maagden, moeders, mannen, vrouwen 
die volhardden tot het eind, 

tot U baden in vertrouwen 
die nu stralende verschijnt. 

    
Uitleg en verkondiging  

 
Orgel of pianospel 

(kinderen terug van knd) 
 

 

 
 



 

4 

 

AFSCHEID EN BEVESTIGING 
 

Afscheids- en dankwoord aan de ambts- en taakdragers die aftreden 

 
We zingen als dankgebed: 

(tekst 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 ambtsdragers,  pastoraal medewerker en 

vertrouwenspersoon 
 

Vermelding van de namen van hen die hun termijn verlengen, hervatten  
 

Vervolg bevestiging nieuwe ambtsdragers en taakdrager 

 

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. 

 
AANVAARDING EN VERWELKOMING    (gemeente gaat staan) 

 
Voorganger: Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderlingen, diaken en 

vertrouwenspersoon. 
Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambt en bij hun taak? 

 
Gemeente:  Ja, dat willen wij van harte.  
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We zingen : Lied 416: 1 en 2 
 

1.Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

2.Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

(gemeente gaat zitten) 

    

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

(eventueel noemen gebedsintentie) 
 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

Mededelingen  

Inzameling van de gaven bestemd voor eigen werk diaconie  

Bij de uitgang voor de kerk 

 (Kinderen kunnen uit de oppas worden opgehaald) 

We luisteren ondertussen naar orgel- of pianospel 

 

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. 
 

Uitzending en zegen   
 

ALLEN: (gezongen)  AMEN, AMEN, AMEN. 
 

Orgelspel 

 
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de kerk. 

 

Na de dienst kunt u hen die afscheid hebben genomen, hun ambt of taak verlengen 

of hervatten en hen die nieuw zijn bevestigd de hand drukken in de hal . 

 

Ook is er koffie, thee en limonade. 

 


