
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Orde van dienst 

 
bij de buitengebruikstelling  
van de Midlumerlaankerk 
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 Voorganger    : ds. T.G. van der Linden 
 Organist    : Bauke van der Meer 
 Ouderling van dienst   : Doede Onnes 

Lector      : Syds Keuning 
Voorzanger     : Ymieke Miedema 
Vleugel     : Trudy Baard 

 Diaken     : Tryntsje Bouma 
 Diaken / Kindernevendienst  : Mirjam de Boer 
 Kerkrentmeester   : Peter Baard 

Bbloemschikking 40 dagentijd  : Wibbina Schaap 
 Koster     : Christiaan Wijbenga 

 

Verder werken mee:  
Saïda Bruinsma, Jaap van der Meulen, Lieke en Marit de Boer,  
Anne van Eijck, Anne-Frouk van Eijck en  
Harmen Bloemhof (voorzitter kerkenraad)    

 
 

 
VOORBEREIDING 

 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 2  

  1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
 het huis waar Gij uw naam en eer 
 hebt laten wonen bij de mensen. 
 Hoe brand ik van verlangen om 
 te komen in uw heiligdom. 
 Wat zou mijn hart nog liever wensen 
 dan dat het juichend U ontmoet 
 die leven zijt en leven doet. 
 
 2. Het heil dat uw altaar omgeeft 
 beschermt en koestert al wat leeft. 
 De mus, de zwaluw vindt een woning. 
 Haar jongen zijn in veiligheid. 
 Mij is een schuilplaats toebereid 
 in het paleis van U, mijn koning. 
 Heil hen die toeven aan uw hof 
 en steeds zich wijden aan uw lof. 
   
  

Bemoediging en groet 
Drempelgebed  
 
Lied 276: 1 en 2  

 1. Zomaar een dak boven wat hoofden, 
 deur die naar stilte open staat. 
 Muren van huid, ramen als ogen, 
 speurend naar hoop en dageraad. 
 Huis dat een levend lichaam wordt 
 als wij er binnen gaan 
 om recht voor God te staan. 
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2. Woorden van ver, vallende sterren, 
 vonken verleden hier gezaaid. 
 Namen voor Hem, dromen, signalen 
 diep uit de wereld aangewaaid. 
 Monden van aarde horen en zien, 
 onthouden, spreken voort 
 Gods vrij en lichtend woord. 
 

Aandacht bloemschikking derde zondag 40-dagen: ‘Ik was een 
 vreemdeling en jullie namen mij op’- Mat 25:35, en lied: ‘Nada te turbe’  
 

Gebed om ontferming 
 
Glorialied Johannes de Heer: 

 Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam, 
 die hemel en aarde verenigt tezaam. 
 Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart. 
 Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
 Kent gij, kent gij, die naam nog niet? 
 Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied. 
 
 Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, 
 want Hij kwam om zalig te maken op aard; 
 zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, 
 genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf. 
 Kent gij, kent gij, die Jezus niet? 
 Die om ons te redden de hemel verliet? 
 

Moment met de kinderen 
 Verhaal, poster en speelbord tempelreiniging 
 Lied:  ‘De groeten van Jezus’ (projectlied)  

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de Heilige Geest 
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Schriftlezing O.T.: Exodus 33:14-17 
De HEER antwoordde: ‘Moet Ik dan zelf meegaan om je gerust te  
stellen?’ Mozes zei: ‘Als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder 
trekken.  Hoe zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent, mij en uw 
volk, tenzij u met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een  
bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen.’  
De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik verzeker je, dat Ik zal doen wat je  
vraagt, want Ik ben je goedgezind en Ik heb je uitgekozen.’ 

 
Lied: Psalm 81: 1, 2 4 en 8  

   
1. Jubel God ter eer, 
Hij is onze sterkte! 
Juich voor Israëls Heer, 
stem en tegenstem 
springen op voor Hem 
die ons heil bewerkte. 

 
2. Laat de harpen slaan, 
klinken de trompetten. 
Vier bij volle maan 
met muziek en mond 
een hernieuwd verbond 
volgens oude wetten. 

 
4. God heeft ons gezegd 
nooit gehoorde dingen. 
Heilig is ‘t en recht 
nu en te allen tijd 
Hem die ons bevrijdt 
vrolijk toe te zingen. 

 
8. Ik ben Hij-die-is: 
God wil Ik u wezen. 
Uit de duisternis 
van de slavernij 
maakte Ik u vrij: 
hebt gij nog te vrezen? 
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Schriftlezing N.T. (Oecumenisch leesrooster): Johannes 2:13-22 
 
Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar 
trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven 
aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten.  
Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met 
hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de 
grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg 
ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’  
Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht voor 
uw huis zal mij verteren.’  
Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag 
doen?’ Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, en ik zal hem 
in drie dagen weer opbouwen.’  
‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd,’ zeiden de 
Joden, ‘en u wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’  
Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam.  
Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit 
gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had. 

 
Lied 333  

 Kom, Geest van God,  
 maak onze harten open,  
 dat Christus bij ons woning vindt. 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Orgelspel 
 

Lied 836: 4 en 5 
  

4. Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is, 
hoe schoon uw vrede is. 
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5. Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in ‘t hart, 
o stille stem in ‘t hart. 

  
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden, met acclamatie 535d  
‘Mijn ogen zijn gericht op U: bevrijd mijn voeten uit het net’ 
Stil gebed, Onze Vader 

 
AFSCHEID VAN HET KERKGEBOUW  Dienstboek deel 2, 656-658 

 
Lied 280: 2, 3 en 7 

 
 2. Dit huis van hout en steen, dat lang 
 de stormen heeft doorstaan, 
 waar nog de wolk gebeden hangt 
 van wie zijn voorgegaan, 
  
 3. dit huis, dat alle sporen draagt 
 van wie maar mensen zijn, 
 de pijler die het alles schraagt, 
 wilt Gij die voor ons zijn? 
  
 7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
 maar blijven zal de kracht 
 die wie hier schuilden verder leidt 
 tot alles is volbracht. 
 

Tijdens dit lied stellen zich op: 
- achter de tafel: degenen die het avondmaalstel uitdragen 
- bij de kansel: degene die de kanselbijbel uitdraagt 
- bij het doopvont: degene die het doopvont uitdraagt 
- bij de kaars: degene(n) die de paaskaars (en andere kaarsen) uitdraagt 
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De voorganger gaat naar de paaskaars  
 
Laten wij bidden: 

 O Licht van de verrijzenis 
 dat alle duisternis verdrijft, 
 o vuurkolom in onze nacht, 
 nu wij opbreken van hier, 
 smeken wij U: 
 ga met uw licht ons voor 
 op de weg naar uw koninkrijk. 
 Zo bidden wij: 
 Blijf in ons midden, 
 ga met ons mee. 
 

De voorganger neemt de paaskaars van de kandelaar en overhandigt deze 
aan de drager (de kaars blijft branden). De drager loopt door het 
middenpad en wacht aan het einde daarvan, met het gezicht naar de tafel  

 
De voorganger gaat naar de doopvont : 

  
 God, die uw Naam wilt verbinden 
 met de namen van mensenkinderen, 
 hier waar mensen de doop hebben ontvangen, 
 waar mensen hun doop hebben beaamd, 
 smeken wij U dat wij van dag tot dag  
 mogen leven uit de genade van de doop 
 in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
  
 Zo bidden wij:   

Blijf in ons midden, ga met ons mee. 
 

Als de doopvont een losse schaal heeft, overhandigt de voorganger deze 
aan een drager. De drager loopt door het middenpad tot bij de paaskaars, 
draait zich eveneens om naar de tafel en wacht daar 

 
De voorganger gaat naar de kansel/lezenaar : 
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God die uw Woord doet klinken, 
 en door uw Geest ons troost 
 en opwekt tot lofzang en gebed, 
 wij smeken U: 
 blijf ons met uw Woord nabij, 
 spreek ons aan 
 en wijs ons de weg. 
 Zo bidden wij: 
 Blijf in ons midden, 
 ga met ons mee. 
 

De voorganger geeft de kanselbijbel in handen van een drager, daarna het 
antependium aan de drager. De dragers gaan door het middenpad en 
sluiten zich aan bij de andere dragers, het gezicht naar de tafel gekeerd 

 
De voorganger gaat naar de plaats waar ambtsdragers zijn bevestigd / 
tijdens trouwvieringen werd geknield / tijdens uitvaartdiensten de kist 
met de gestorvene stond 

 
 God die trouw blijft 
 in leven en in sterven, 
 op deze plaats 
 waar ambtsdragers zijn bevestigd,  
 waar mensen zijn gezegend 
 in hun trouw voor elkaar, 
 waar wij afscheid hebben genomen 
 van wie ons lief waren, 
 smeken wij U: 
 blijf ons allen met uw zegen nabij, 
 één kerk in hemel en op aarde. 
  

Zo bidden wij: 
 Blijf in ons midden, 
 ga met ons mee. 
 

De voorganger gaat terug achter de tafel : 
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Christus, onze Gastheer, 
 die door de tijden heen 
 ons aan uw tafel hebt gevoed 
 met uw eigen leven,  
 nu wij afscheid nemen van dit kerkgebouw, 
 smeken wij U: 
 blijf ons versterken met uw gaven, 
 wees onze reisgenoot 
 op weg naar uw toekomst. 
 Zo bidden wij: 
 Blijf in ons midden, 
 ga met ons mee. 
 

De tafel wordt afgeruimd en het Avondmaal gerei de dragers in handen 
gegeven: de schalen, de kan, bekers  
hierop volgen: de kinderkaars(en) en de bloemen op de tafel, zodat de 
hele tafel leeg is.   
De dragers lopen door het middenpad naar de andere dragers en keren 
zich naar de tafel, waar de voorganger nog staat 

 
ZENDING EN ZEGEN 

 
 Gaat allen heen in vrede, 
 in de verwachting van de toekomst van onze Heer. 
 
 De HEER zegene u en Hij behoede u, 
 De HEER doe zijn aangezicht over u lichten  
 en zij u genadig, 
 De HEER verheffe zijn aangezicht over u  
 en geve u vrede. Amen.     
     

UITTOCHT UIT HET KERKGEBOUW 
De organist zet het voorspel van het slotlied in, de koster opent de 
buitendeur, de dragers keren zich naar de uitgang.  
Onder het zingen van een pelgrimslied: 
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Lied 281: 1, 7, 8 en 10 
  
 1. Wij zoeken hier uw aangezicht. 
 God, houd uw oog op ons gericht: 
 Kyrie eleison! 
 
 7. Gij hebt uw woord gestand gedaan: 
 wij zijn met Christus opgestaan! 
 Amen. Halleluja! 
  
 8. Hij gaat ons voor, is ons vooruit. 
 De schepping zingt zijn vreugde uit: 
 Amen. Halleluja! 
  
 10. Ontvlam in ons en vuur ons aan! 
 Getroost zullen wij verder gaan. 
 Amen. Halleluja! 
 

trekt de stoet als volgt de kerk uit:  
degene die de paaskaars draagt, begeeft zich als eerste door het 
middenpad naar achteren,  
daarna de dragers van de doopschaal, de kanselbijbel, het antependium, 
het Avondmaal gerei, de kleine kaarsen en de bloemen.  
Achter de dragers volgt de zanger.  
Dan volgen de dienstdoende ambtsdragers en de predikant.  
Als het lied uit is, voegt ook de organist zich in de stoet.  
Wanneer iedereen het gebouw verlaten heeft, draait de voorzitter van de 
kerkenraad de deur van de kerk op slot en overhandigt de sleutel aan de 
voorzitter van het college van kerkrentmeesters.  

 
 
 
 
De voorwerpen worden bewaard in De Hoeksteen tot zondag 14 maart. 
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Zondag 14 maart IN DE GROTE KERK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de Grote Kerk begint de dienst met een lege Avondmaalstafel  
en open doopvont. 
 

  
 
 
Onder het zingen van een lied door de voorzanger 
worden in dezelfde volgorde als op 7 maart 
de liturgische voorwerpen op en bij de Tafel gezet.  
 
De doopschaal wordt gelegd in het doopvont. 
 
De aanwezigen vormen een wijde halve cirkel om de tafel 
voor een kort gebed en afsluitend lied. 
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