
Orde van dienst 6 sept 2020 ds. T.G. v.d.Linden 
Grote Kerk : afscheid - en bevestiging nw ambtsdragers 
 
Muziek via de monitors;  
 
9.27 uur Orgelspel 
 
Welkom en Psalm 80: 6 en 7 
6. Zie van uw hoge hemel neder, 
dat onze aanblik U vertedert, 
geef op uw eigen planting acht 
de zoon die Gij hebt grootgebracht, 
brand hem niet weg in uw gericht, 
as tot as voor uw aangezicht. 
 
7. Dan zullen wij niet van U wijken, 
uw naam zal op ons voorhoofd prijken, 
uw naam is ons als uw gelaat: 
een sterrenbeeld, een dageraad. 
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 
 
Bemoediging en groet  
Gebed om ontferming 
 
Loflied: 352:  4 t/m 7 
4. Als wij slapen zult Gij waken; 
die als Jona in het water 
uit de diepte en verlaten 
riep en niets dan onheil vond. 
 
5. Gij hebt, uit de dood verrezen, 
‘t boos getij terecht gewezen, 
en het water zal U vrezen, 
‘t water brengt ons weer aan land. 
 
6. Hoe hebt Gij ons lot gedragen 
om het oude te begraven, 
Jezus, goede hoop en haven, 
uitzicht van het nieuwe land. 
 
7. Zend uw adem, wend de steven, 
dat uw schepelingen leven 
door uw goede Geest gedreven 
met het loflied in de mond! 
 
Moment met de kinderen 
Orgel: wij gaan voor even uit elkaar  
 
Groet, gebed en Schriftlezing: Jona 2 
 
Lied 155: 1,3,5 en 6 t/m 9  
1. Zijt Gij mijn God, 
ben ik uw mens nog, Here? 
Doet Gij vergaan wie zich van U afkeren, 
laat Gij mij over aan mijn lot? 
 
3. Gij zelf deed, Heer, 
mij weg van voor uw ogen. 
Red mij! de wateren zijn om mij bewogen, 
breng uit de zee mijn leven weer! 
 
5. Ach Heer, geef licht 
wie viel in ongenade! 
Hoe lang vergeldt Gij ‘t kwade met het kwade, 
verhult Gij mij uw aangezicht? 

 
6. Hebt Gij voorgoed 
wie U verliet verstoten, 
voor eeuwig achter mij de poort gesloten 
naar ‘t leven en zijn overvloed? 
 
7. Zie mij weer aan, 
zie ‘t zeewier om mijn slapen; 
moet dan de krans, Heer, voor mijn hoofd 
geschapen, verdorren en verloren gaan? 
 
8. Gij duldt het niet, 
Gij redt mij uit de golven; 
Gij hebt de dood zijn eigen graf gedolven, 
de wateren zijn uw grondgebied. 
 
9. Wie hel en dood, 
wie wind en water vrezen – 
Gij wilt mijn God, ik mag uw mens weer wezen! 
Ik maak uw naam op aarde groot ! 
 
Overdenking 
 
Psalm 116: 2 t/m 4 
2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 
heb ik de naam des Heren aangeroepen 
en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel. 
 
3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 
 
4. O God, mijn God, die van de dood mij redt, 
mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren 
mag ik weer vrij in ‘s levens land verkeren, 
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet. 
 
Lied YouTube: ‘Heer, wijs mij uw weg’ 
 
Dienst van afscheid en bevestiging: 
 
Afscheid ambtsdragers 
Vandaag nemen wij afscheid van twee ambtsdragers, 
Bert Broersma en Sietse Wijbenga (in absentia) 
die naar eer en geweten als diaken hebben bijgedragen aan de 
opbouw van de gemeente van Christus, de bediening van het 
Avondmaal en het omzien naar mensen in nood.  
Vandaag eindigt hun dienst.  
Wat blijft, is de belofte tot geheimhouding. 
 
Gebed 
 
De vertrekkende ambtsdragers gaan de kerk in en de nieuwe 
ambtsdragers komen vanuit de kerk op de voorste rij zitten. 
 
Presentatie door de ouderling van dienst 
 
Opdracht 
 
Gelofte en verbintenis van ambtsdrager die zijn werk voortzet 
Zegen 
 
Gelofte en bevestiging van ambtsdragers die nieuw aantreden 
Zegen met handoplegging / Zalving 
 



 
Aanvaarding en verwelkoming (de gemeente gaat staan): 
Gemeente zie hier uw nieuwe ambtsdragers. 
Wilt u hen in uw midden ontvangen, voor en met hen bidden en 
hen hooghouden in hun ambt?  
Gemeente: Ja 
 
Lied 418: 2 en 3 
2. Niemand kan alleen,   3. Vrede, vrede laat 
Heer, uw zegen dragen;   Gij in onze handen, 
zegen drijft ons heen   dat wij die als zaad 
naar wie vrede vragen.   dragen naar de landen, 
Wat Gij schenkt wordt meer   zaaiend dag aan dag, 
naar gelang wij delen,   zaaien in den brede, 
horen, helpen, helen, -   totdat in uw vrede 
vruchtbaar in de Heer.   ons hart rusten mag. 
 
De gemeente gaat zitten.  
 
De nieuwe ambtsdragers nemen plaats in de 
kerkenraadsbank. 
 
Gebeden en Onze Vader 
 
Slotlied 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.  
 
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.  
 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.   
 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn tot wij weer  
elkaar ontmoeten, in zijn Naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Zegenbede (gesproken Amen) 
 
collecteschalen bij de uitgang > 50-50 voor diaconie en kerk 

 
Wilt u na de Zegen weer even gaan zitten en volgt u aub bij het 
uitgaan de aanwijzingen van de coördinatoren. 

 
Orgelspel 
 


