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           Orde voor de afscheids- en 
bevestigingsdienst op zondag 22 januari 2023                                                                  

       aanvang 10.00 uur in de Goede Herderkerk 
                                                         Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof                                                                                                                                                         
                                                                  Organist: Egbert Willegers 
                                                                       Thema: “Wie volg jij?” 

__________________________________________________________________ 
 
Muziek  
 
Woord van welkom en afkondigingen 
 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Zingen: Lied 975: 1 en 3                                                
 

1.Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent, 
prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 
 
3.Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of  huidskleur, rangen, standen - 
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 

 
 
Bemoediging  
 
 
Voorganger:  Onze Helper is die Heer 

Gemeente:    DIE HEMEL EEN AARDE GEMAAKT HEEFT 
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Zingen: Lied 975: 4  
 

4.Jezus roept ons tot zijn tafel, 
breed en wereldwijd gedekt, 
waar de kerk bezit haar aardse 
hemelse ontmoetingsplek. 
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 
deel het lied van liefde weer, 
deel het feest voor heilige zondaars, 
wees te gast bij God de Heer. 

 
 
Uitleg bloemschikking  
 
Gezongen gebed: Lied 816: 1, 2 en 4 
 

1.Dat wij onszelf gewonnen geven 
aan het bevrijdende bestaan, 
aan wat ons uitdaagt om te leven. 
Dat wij de stille roep verstaan. 
 
2.Dat wij versteende zekerheden 
verlaten om op weg te gaan. 
Dat niet de greep van het verleden 
ons achterhaalt en stil doet staan. 
 
4.Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, 
dat wij van elke dwang bevrijd 
naar onbekende plaatsen reizen. 
Dat Gij ons onderkomen zijt. 

 

                           
                           DIENST VAN HET WOORD 
 
 
Gebed  
 
Aansteken Bijbelkaars 
 
Lezing: Matheus 4: 12 t/m 22  
 
Overdenking 
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Zingen: Lied 531: 1 en 3 
 

1.Jezus die langs het water liep 
en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, – 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept jou en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 
 
3.Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, – het eeuwig leven. 
 

 
                      DIENST VAN HET ANTWOORD 

 
Afscheid van aftredende ambtsdragers  

 
Vraag: BELOOF JE VOORGOED GEHEIM TE HOUDEN WAT JE IN  

           VERTROUWEN IS VERTELD?’ 

    -Wat is daarop jouw antwoord? 

 
Zingen: ‘Moge het werk dat is gedaan’ (melodie = lied 542) 

 

                           1. Moge het werk dat is gedaan 
                               in 't groot en in het klein 
                               voorgoed in Gods gedachten staan 
                               en ons tot zegen zijn. 
 
                               2. Dat wat verricht is en gezegd, 
                               – dat alle woord en daad 
                               waar u uw hart in heeft gelegd 
                               ons steeds voor ogen staat. 
 
 

Presentatie van de aantredende ambtsdrager en beide taakdragers 

 
Nu jullie, Sija, Liesbeth en Anita, je taken wilt aanvaarden, wil ik eerst de 
gemeenteleden vragen: 
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Nu zij 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?) 

Gemeente: JA, VAN HARTE 

 

Mag ik jullie vragen op het podium te gaan staan? 

Vragen aan nieuwe ambtsdrager en beide taakdragers: 

 

Zegenbede (melodie – lied 542) 

                             1. Zo-even klonk hier in de kerk 
               uw uitgesproken 'Ja'. 
                 Wij wensen u dat in uw werk  
                  Gods zegen met u gaat. 
  

    2. Vertrouw op Hem te allen tijd  
                             in alles en verwacht  
                             van Hem steeds uw gedrevenheid,   
                             uw geestdrift en uw kracht. 
  

                        DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

Inzameling van de gaven  
 
Dankzegging en voorbeden 
 
 
Slotlied: (melodie = psalm 146) 

Wees de grond onder mijn voeten, 
wees het dak boven mijn hoofd; 
wijs mij richting op de route 
naar de toekomst ons beloofd. 
Wees de bron waaruit ik put 
liefde, vrede en geluk. 
 
Wees de stem in onze stilte 
en het oor wat ons verstaat; 
wees de warmte als de kilte 
onze liefde sterven laat. 
En geef steeds betekenis 
aan de vraag wat leven is. 
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Zegen, die wordt beantwoord met: 
 

Wees de ziel van mij gedachten, 
wees de drijfveer van mijn hand. 
Breng het Rijk wat wij verwachten 
mede door ons doen tot stand. 
Inspireer ons dag aan dag 
met uw Geest en geef ons kracht. 

 
 
 

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)  
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