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OPENING 
 

Woord van welkom. 

 

Openingslied: Psalm 122 vers 1.  

 

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 

toen men mij zeide: "Gord u aan 

om naar des Heren huis te gaan! 

Kom ga met ons en doe als wij! 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in, 

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 

Jeruzalem, van ver aanschouwd, 

wel saamgevoegd en welgebouwd, 

o schone stede, die wij groeten. 

 

Stil gebed. 

 

Votum en groet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Zingen: Psalm 122 vers 3. 

 

Bidt heil toe aan dit Vredesoord; 

dat die u mint bevredigd zij, 

dat vrede in uw wallen zij, 

gezegend zij uw muur en poort! 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in 

om u met vrede te ontmoeten! 

Om al mijn broeders binnen u, 

om 's Heren tempel wil ik u, 

o stad van God, met vrede groeten. 

 

Kindermoment 

 

Moment van verootmoediging.  

 

We zingen: lied 241 vers 1 (Evangelische liedbundel).  

 

Wees stil voor het aangezicht van God,  

want heilig is de Heer. 

Aanbid Hem met eerbied en ontzag  

en kniel nu voor Hem neer, 

die zelf geen zonde kent  

en ons genade schenkt. 

Wees stil voor het aangezicht van God, 

want heilig is de Heer. 
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Gebed. 

 

We zingen: lied 241 vers 2 (Evangelische liedbundel).  

 

Wees stil, want de heerlijkheid van God  

omgeeft ons in dit uur. 

Wij staan nu op heilige grond, 

waar Hij verschijnt met vuur. 

Een eeuwig durend licht  

straalt van Zijn aangezicht. 

Wees stil, want de heerlijkheid van God  

omgeeft ons in dit uur. 

 

Woord van vergeving: Efeziërs 1 vers 7, 8, 18 en 19.  

 

7 In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze 

zonden vergeven, dankzij de rijke genade  

8 die God ons in overvloed heeft geschonken. 

 

18 Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien 

waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de 

luister is die de heiligen zullen ontvangen,  

19 en hoe overweldigend groot de krachtige werking van 

Gods macht is voor ons die geloven. 
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We zingen: lied 241 vers 3 (Evangelische liedbundel).  

 

Wees stil, want de kracht van onze God  

daalt neer op dit moment. 

De kracht van de God die vergeeft  

en ons genezing brengt. 

Niets is onmogelijk  

voor wie gelooft in Hem. 

Wees stil, want de kracht van onze God 

daalt neer op dit moment. 

 

 

 

Leefregel: Efeziërs 4 vers 25 – 32.  

 

25 Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen 

elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. 26 Als u boos 

wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over 

uw boosheid, 27 geef de duivel geen kans. 28 Laat wie 

steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen 

door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven 

aan wie het nodig heeft. 29 Laat geen vuile taal over uw 

lippen komen, maar alleen goede en waar nodig 

opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. 30 

Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het 

stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de 

verlossing. 31 Laat alle wrok en drift en boosheid varen, 

alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid. 

32 Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef 

elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. 
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We zingen: lied 103c vers 1 en 3 (Nieuwe Liedboek).  

 

Loof de Koning, heel mijn wezen, 

gij bestaat in zijn geduld, 

want uw leven is genezen 

en vergeven is uw schuld. 

Loof de Koning, loof de Koning, 

tot gij Hem ontmoeten zult. 

 

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 

Hij kent onze broze kracht. 

Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 

van de boze en zijn macht. 

Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 

die het licht is in de nacht. 

 

 

 

Aansluitend zingen we: lied 356 vers 1 (Evangelische 

liedbundel).  

 

Van U wil ik zingen, 

wie d’ eng’len omringen, 

al juichend getuigend 

uw goedheid, o Heer. 

'k Wil loven en danken 

met woorden en klanken 

en prijzen Uw goedheid 

en liefde steeds meer. 
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RONDOM HET WOORD 
 

Uit de bijbel: Lukas 12 vers 35 – 40. 
 

35 Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen 

brandend, 36 en wees als knechten die hun heer 

opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat 

ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. 
37 Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst 

wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel 

omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen. 
38 Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij 

midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de 

dag. 39 Besef wel: als de heer des huizes had geweten op 

welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis 

hebben laten inbreken. 40 Ook jullie moeten klaarstaan, 

want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het 

niet verwacht.’ 

 

Uit de bijbel: Lukas 17 vers 7 – 10.  
 

7 Als iemand van jullie een knecht zou hebben die ploegt 

of de kudden weidt, dan zal hij, wanneer die thuiskomt 

van het land, toch niet tegen hem zeggen: “Ga maar 

meteen aan tafel”? 8 Zal hij niet veel eerder tegen hem 

zeggen: “Maak iets te eten voor me klaar, doe je gordel 

om en bedien me terwijl ik eet en drink, en daarna kun je 

zelf eten en drinken”? 9 Hij bedankt de knecht toch niet 

omdat die gedaan heeft wat hem is opgedragen? 
10 Hetzelfde geldt voor jullie; wanneer jullie alles gedaan 

hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan: “Wij zijn maar 

knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan.”’ 
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Verkondiging.  

 

Zingen: lied 990 vers 1, 5 en 6 (Nieuwe Liedboek). 

 

De laatsten worden de eersten, 

wie knielde krijgt een troon, 

de knechten mogen heersen, 

de dienaar heet een zoon. 

 

En wie zich heeft gebogen 

voor wat-Hij geboden heeft, 

die zal Hij ook verhogen 

zo waar Hij eeuwig leeft. 

 

De laatsten worden de eersten, 

wie knielde krijgt een troon, 

wie slaaf was mag nu heersen, 

de vreemdeling wordt zoon. 
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AFSCHEID EN (HER)BEVESTIGING VAN 

AMBTSDRAGERS 
 

Bevestiging van nieuwe ambtsdragers.  

 

Opdracht. 

 

Vragen.  

 

Bevestiging en zegen. 

 

Herbevestiging van ambtsdragers. 

 

Vragen.  

 

Herbevestiging en zegen. 

 

Vraag aan gemeente. 

 

 

Gemeente,  

Nu deze mensen (opnieuw) aangetreden zijn, -  

belooft u hen te aanvaarden, 

hen te omringen met uw medeleven en gebed 

en met hen mee te werken in de dienst aan onze  

Heer? 

 

Wat is daarop uw antwoord? 

 

Allen: ja, van harte.  
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Afscheid vertrekkende ambtsdragers. 

 

Afsluitend lied. 

 

We zingen: naar lied 260 (bundel ´Weerklank´, 

bewerking GO – melodie lied 834 Nieuwe Liedboek).  

 

Heer, dank U voor het goede werk, 

gedaan met liefde voor uw kerk, 

door mensen, trouw en toegewijd; 

schenk hen nu nieuwe vreugdetijd.  

 

Nieuw zijn geroepen voor uw werk 

mensen met ambten in uw kerk. 

U biedt genadegaven aan; 

uw Woord moet door de wereld gaan.  

 

Al wie het van de Heer verwacht 

en niet vertrouwt op eigen kracht, 

komt bij de Heer in dienst te staan; 

op ´s Heren zegen kan hij aan.  
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GEBEDEN EN GAVEN 

 

Inzameling van gaven. 

 

Dankgebed en voorbeden. 

 

WEGZENDING 

 

Slotlied: lied 704 vers 1 en 2 (Nieuwe Liedboek). 

Dankt, dankt nu allen God 

met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet 

hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, 

ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood. 

 

Die eeuwig rijke God 

moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart 

en milde vrede geven. 

Die uit genade ons 

behoudt te allen tijd, 

is hier en overal 

een helper die bevrijdt. 
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Zegen. 

 

 

Als ´amen´ op de zegen zingen we: gezang 456 vers 3.  

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus, onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop van de dienst zijn we van harte uitgenodigd om 

in het bijgebouw Het Anker koffie/thee te komen drinken 

en elkaar te ontmoeten. 
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