
 

1 
 

 
 

Orde voor de viering  
op zondag 21 maart 2021 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
 

AFSCHEIDS - EN BEVESTIGINGSDIENST 
 

Thema: “Onder de Grond” 
 

Voorganger: ds. M. van ‘t Hof  
Muzikale begeleiding: Combo 

Lector: Lauwrens Wanders 
 

Muziek 
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Woord van welkom en afkondigingen 
 
Luisteren naar lied 216: 1, 2 (‘Dit is een morgen’) 

1 Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 
2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 
Bemoediging:  
 Vg Onze Helper is die Heer  
    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
  
Uitleg bloemschikking 
 
Aandacht voor het 40dagenproject ‘Levensweg’: 
  
-Kijken naar de 5de poster en 5de dia op het scherm 
-Gooien met de dobbelsteen 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed “Chaos op aarde’ 
 
Lezing: Johannes 12: 17-36 
 
Overdenking 
 



 

2 
 

Luisteren naar ‘Ik leef’ (Sela)  
https://www.youtube.com/watch?v=-n0J1E1RB2c            

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
-Afscheid van aftredende taak- en ambtsdragers  
 
 Luisteren naar muziek: Evang.Liedb 501: 1 (‘Vrede van God’) 

1 Vrede van God, de vrede van God 
de vrede van God zij met jou 
Vrede van Hem, vrede van God 
de vrede van God zij met jou 

 
-Eén taakdrager en twee ambtsdragers zetten hun dienstwerk  voort. 
 
Luisteren naar muziek: Evang. Liedb 501: 2 

2 In Jezus Naam, in Jezus Naam 
In Jezus Naam geef ik jou 
Vrede van Hem, vrede van God 
De vrede van God zij met jou 

 
Presentatie van aantredende taak- en ambtsdragers 
 
-Vraag aan de vz. van de kerkenraad 
-Enige uitleg van apostel Paulus. 

 
Vragen aan gemeenteleden thuis: 

Nu deze medegelovigen worden bevestigd  
beloven jullie hen te omringen met meeleven, 
hen te dragen in gebeden en met hen mee te werken in  
de dienst aan onze Heer?’ 
(Wat is hierop jullie antwoord?) 

…. 
 
Mag ik jullie vragen op te staan en je om te draaien? 
 
Vragen aan nieuwe ambtsdragers: 
Vg: Jij die bevestigd zult worden in een van de ambten of voor  

een speciale taak; laat nu aan iedereen horen dat je dit  
werk op je wilt nemen: 
Wil je gehoor geven aan het beroep dat de kerk op je doet om   
je gaven en je tijd in te zetten tot opbouw van Gods gemeente? 
Is de Bijbel daarbij voor jou een bron van inspiratie voor geloof en leven? 
Zal je proberen je taak trouw te vervullen, met liefde voor de gemeente en 
voor alle mensen die op je weg komen? 
Beloof je voorgoed geheim te houden wat je in vertrouwen is verteld? 
En beloof je je werk te zullen doen binnen de regels die daarvoor in onze kerk 
gelden? 

 
Wat is hierop jouw antwoord? 
 



 

3 
 

-Gebed en zegenbede  
 
Muziek: Evang.Liedb 501: 3 (‘Heilige Geest, de heilige Geest’) 

3 Heilige Geest, de heilige Geest 
De heilige Geest zij met jou 
Vrede van Hem, vrede van God 
De vrede van God zij met jou. 

 
Herinner je altijd dat het Christus’ kudde is die jullie wordt toevertrouwd. 
Het is zijn kerk. 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankzegging en voorbeden 
 
Aandacht voor inzameling van de gaven (serie dia’s) 
 
Luisteren naar zegenlied: lied 425 (‘Vervuld van uw zegen’) 

1 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. 

 

 
 


