
Orde van dienst zondagmorgen 26 juni 2022 – ds. Agnes Gooijer 
2e zondag van de zomer 
Afscheid, bevestiging en herbevestiging ambtsdragers  
 
Orgelspel 
 
Welkomstwoord en mededelingen 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
We gaan staan 
 
Zingen: Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, Psalm 84: 1 en 2 
 
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 
 
Zingen: Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, NLB 215 alle verzen  
in beurtzang: 1, 4 en 7: a, 2 en 5: v, 3 en 6: m 
 
Gebed 
 
Kindermoment  
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
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: Lucas 9:51-62 
Lector: Dirk Molenaar 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Will you come and follow me/Wil je opstaan en Mij volgen 
Vers 1, 3 en 5 in het Engels door de cantorij,  
vers 2 en 4 in het Nederlands door de gemeente.  
NB De Nederlandse vertaling van de Engelse verzen graag beamen.  
 

Vertaling vers 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? 
 
Vertaling vers 3: 
Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' 
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,  
opdat groeie mijn bestaan 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? 
 
Vertaling vers 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  
 
I: Afscheid van de aftredende ambtsdragers 
 

Het betreft 
Karin van Dop,  



Bart van Deursen, 
Theo Heeringa, 
Willem Langerak, 
Jacqueline Molenaar, en 
Huig Schouten. 

 
Dankwoord  
 
Gebed 
 
II: Presentatie van de aantredende ambtsdragers 
  
In het ambt van ouderling zullen bevestigd worden: 

 Jo van den Berg en Lucia Fix.  
 
In het ambt van diaken zal bevestigd worden: 
 Jolanda Papoudis. 
 
Herbevestigd in het ambt van diaken zal worden 
 Jan Korevaar. 

 
Er zijn geen wettige bezwaren ingebracht,  
dus zij zijn kunnen allen   
bevestigd en herbevestigd worden 
in het ambt waartoe de kerk van Christus  
hen geroepen heeft. 
 
 V: Loven wij de Heer. 
 G: Wij danken God. 
 
Opdracht 
 
De cantorij zingt: Maak mij tot een werktuig van uw vrede 
 
III: Gelofte en verbintenis van de ambtsdrager die zijn dienst voortzet 
 
IV: Gelofte en bevestiging van de ambtsdragers die nieuw aantreden 

 
Stil gebed 
 
Zingen: Veni sancte Spiritus, NLB 681 
Eerst zingt de cantorij het 2x in het Latijn.  
Vervolgens zingt de gemeente het 2x in het Latijn en 2x in het Nederlands. 
 
 Nederlandse tekst:  
 Kom tot ons, o heil’ge Geest, 
 ontsteek in ons de vlam van uw liefde. 



 Kom tot ons, o heil’ge Geest, 
 Woon in ons, o heil’ge Geest. 
 
Bevestigingsgebed 
 
Handoplegging 
 
Gebed 
 
Aanvaarding en verwelkoming 
 
Allen staan 
 
 V: Willen jullie hen in jullie midden ontvangen 
  en hen hooghouden in hun ambt? 
  (Wat is daarop jullie antwoord?) 
 G: Ja, dat willen wij van harte. 
 
De cantorij zingt: The Lord bless you and keep you 
 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Attenderen op mogelijkheid gaven te geven 

1. Eigen gemeente 
2. Diaconie 

 
Zingen: Gebed om zegen  
 
Heenzending en zegen 
 

De Heer zegene je, en Hij behoede je, 
De Heer doe Zijn aangezicht over je lichten, en zij je genadig, 
De Heer verheffe Zijn aangezicht over je, en geve je vrede. 

 
A: Amen, amen, amen. 

 
Orgelspel 


