
Orde van dienst zondagmorgen 5 juli 2020 
Afscheid, bevestiging en herbevestiging ambtsdragers  
 
Orgelspel 
 
Welkomstwoord en mededelingen 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
We gaan staan 
 
Lied: Mijn God, mijn herder zorgt voor mij, Psalm 23c: 1 t/m 5 
 
Stilte  
 
Bemoediging en groet 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
A: en niet laat varen de werken van Zijn handen.  

 
V: Genade zij jullie en vrede 
     van God onze Vader, 
     en van onze Heer, Jezus Christus. 
A: Amen 
 
We gaan zitten 
 
Inleidend woord 
 
Lied: Loof God, die zegent al wat leeft, NLB 273: 1, 2, 3, 5 
 
Gebed 
 
Kindermoment  
 
Kinderlied: Jezus is de goede Herder (filmpje) 
https://youtu.be/d_TVcRkoGd4 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Groet 
V: De Heer zij met u 
A: Ook met u zij de Heer 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Johannes 21: 15-22 
Lector: Birthe Posthuma 
 
Verkondiging 
 

https://youtu.be/d_TVcRkoGd4
https://youtu.be/d_TVcRkoGd4


Lied: Wil je opstaan en Mij volgen (Iona)  
 

1. Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?  
Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam?  
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?  
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?  
 

2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?  
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?  
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?  
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?  
 

4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!  
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! ,  
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept  
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?  
 

5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.  
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.  
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,  
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 

 
AFSCHEID, BEVESTIGING EN HERBEVESTIGING AMBTSDRAGERS 
 
… 
 
Nadat de namen van de aantredende ambtsdragers genoemd zijn  
loven en danken we God: 
 
V: Loven wij de Heer 
A: Wij danken God. 
 
… 
 
Lied: Veni sancte Spiritus, NLB 681  
 
Nederlandse tekst: 

Kom tot ons, o heil'ge Geest, 
In ons ontsteekt Gij 't vuur van uw liefde. 
Kom tot ons, o heil'ge Geest, 
Kom tot ons, o heil'ge Geest. 

 
… 
 
Aanvaarding en verwelkoming 
 
We gaan staan 
 
V: Gemeente,  
    dit zijn uw nieuwe ouderlingen en diakenen. 
    Wilt u hen in uw midden ontvangen 
    en hen hooghouden in hun ambt? 
A:  Ja, dat willen wij van harte. 



 
Loflied: Ere zijn aan God, de Vader, NLB 705: 1 en 3 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Aandacht voor collecte 
 
Lied: Gebed om zegen (Sela) 
 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
  
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
  
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
  
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 
Heenzending en zegen 
 
A: Amen, amen, amen. 
 
Orgel-/pianospel 


