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Orde van de afscheids – en bevestigingsdienst         
op zondag 23 januari 2022 aanvang 10.00 uur  

   in de Goede Herderkerk te Borger 
 

Thema: ‘KEN JE MIJ’ 
 

                                                                          Voorganger: Ds. Theo van ’t Hof 
                                           Organist:         Egbert Willegers 
                                   

 
 
Muziek 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Woord van welkom en afkondigingen 
 
Luisteren naar gezongen BEMOEDIGING en GROET 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pFWMvos9Vgc 
 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
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O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

Uitleg bloemschikking  
 
Luisteren naar psalm 32: 1  
 

Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven 
en toegedekt al wat hij had misdreven, 
God rekent hem zijn dwalingen niet aan – 
heil hem, die recht voor God is komen staan! 
Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde, 
in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde, 
want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand, 
mijn leven werd zo dor als dorstig land. 

 
Kijken naar schilderij   
 
Luisteren naar psalm 32: 4 
 

Zo spreekt de Heer: ‘Mijn weg zal Ik u wijzen, 
U ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen. 
Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft, 
zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft.’ 
Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezen – 
wie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen. 
Gij die oprecht van hart en wandel zijt, 
verheug u in de Heer te allen tijd! 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 
Aansteken Bijbelkaars 
 
Gebed  
 
Lezing: Johannes 1: 35-51  
 
Overdenking 
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Luisteren naar: Psalm 27: 1  
 

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Afscheid van aftredende taakdragers en een ambtsdrager  
 
Luisteren naar muziek: Lied 416: 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. 

 
Drie ambtsdragers en drie pastorale medewerkers zetten hun werk voort 
 
Luisteren naar muziek: Lied 416: 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. 

 
Presentatie van aantredende taak- en ambtsdragers 
 
Nu jullie je taak- en of ambtswerk aanvaarden, wil ik gemeenteleden thuis het 
volgende vragen: 
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: 
 
Gebed en zegenbede 
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Muziek: Lied 416: 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. 

 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 

 
Dankzegging en voorbeden 
 
Aandacht voor inzameling van de gaven  
 
Gezongen zegenlied: lied 423 : 1, 2 en 3 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oW9p7wt2oEE&t=34s 

 
Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
ga met uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
 
Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
 
Voor alle mensen op onze weg: 
vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

 
Orgelspel 

 
Bij de uitgang staan collecteschalen voor diaconie en kerk. 

Uw gift kunt u ook overmaken via GIVT en via de bankrekeningnummers  
(te vinden in de Samenspraak of op de website)  


