
Liturgie zondag 15 oktober 2017 
In deze dienst nemen we afscheid van de ambtsdragers: Harrie Beukers, Herman van der Kamp, 
Louis Luitjens, Hans Hollander en Jannes Hut. En zullen we Nelleke van der Kamp bevestigen als   
diaken en Hans en Fieke Breekveldt en Sieka Tiemersma zegenen als pastoraal bezoekers.  
M.m.v. organisten Anton Stulp en Bennie Klinkhammer 

  
Als de kerkenraad binnen is luisteren we in stilte naar een muziekstuk op orgel. 
  

Luiden van de klok       
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: 
NLB 139: 1 en 3 
1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
   dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
   kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
   Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
   Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
   't ligt alles open voor uw ogen. 
  
3 Waar zou ik vluchten voor uw Geest? 

   Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. 
   Gij legt uw hand op mij, Gij zijt 
   zo dichtbij met uw majesteit, 
   zo ver en zo met mij verbonden: 
   hoe kan ik uw geheim doorgronden? 

  
Bemoediging en Groet 
Vg: De Heer zij met U         
A: Ook met U zij de Heer 
Vg: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vg: O God, zie ons aan met ogen vol warmte 
A: En doe ons weer leven met hart en ziel 
Vg: Laat ons o Heer uw liefde zien 
A: En geef ons uw heil 
Vg: Help ons uw uitnodiging te verstaan 
A: en doe ons ‘Ja’ zeggen met hart en ziel. Amen 
  
Zingen: Psalm 139: 7 
7 Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 
   mij met uw vingers aangeraakt, 
   met toegewijde tederheid 

   mijn nieren en mijn hart bereid, 
   mij in de moederschoot geweven, 
   mij met uw wonderen omgeven.          (gem. gaat zitten) 
  
Inleiding op de dienst 
Gebed 
Zingen: Opwekking 770: Ik zal er zijn! 
We zingen mee met het volgende filmpje 
  
Kinderen naar de kindernevendienst, onder het zingen van Vlam van ons bestaan 
  
Lezen: Matteüs 22: 1-14 
  
Zingen: Woord, dat zich richt op mijn hart (Rakelings Nabij: lied 16): 1, 2, 3 en 4 
1 Woord, dat zich richt op mijn hart, 
stem, die mij aanspreekt tot leven, 
klank, zo vertrouwd, maar zo nieuw   
open mij Gods perspectief. 
  



2 Verten, zo breed en zo diep, 
weg, om zich langs te begeven, 
licht, dat de ogen ontsluit   
leer mij uw waarheid te zien. 
  

3 Naam, die ik fluisterend noem, 
raadsel, met mij zo verweven, 
God van zo ver ons nabij  
Spreek  tot het hier en nu. 
  

4 Adem, die oplucht en draagt, 
geest, die bezielt en doet leven, 
kracht, die in zwakheid gelooft  
wees onder ons, vuur ons aan.  
  
Preek 

Orgelspel 

Afscheid aftredende ambtsdragers 

Orgelspel 

Bevestiging nieuwe ambtsdrager en zegening pastoraal bezoekers. 

Vraag aan de gemeente…... 

  
Zingen: NLB 362: 1 en 2 
1 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 
een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 
een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven: 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 
Hij roept ons aan: 'Ik zal jou niet begeven'. 
  

2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 

en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt - 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
  
We luisteren naar: Laat al mijn werk gezegend zijn (Sela) 
  
Collecte: 1e Kerk in Actie, 2e voor de PGEmmen  
Dankgebed en voorbeden,  
 
Kinderen komen terug van kindernevendienst. 
  
Zingen: NLB 978: 1, 3 en 4 
1 Aan U behoort, o Heer der heren, 
   de aarde met haar wel en wee, 
   de steile bergen, koele meren, 
   het vaste land, d'onzeekre zee. 
   Van U getuigen dag en nacht. 
   Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 

3 Gij hebt de bloemen op de velden 

   met koninklijke pracht bekleed. 
   De zorgeloze vogels melden 

   dat Gij uw schepping niet vergeet. 
   't Is alles een gelijkenis 

   van meer dan aards geheimenis. 
  



4 Laat dan mijn hart U toebehoren 

   en laat mij door de wereld gaan 

   met open ogen, open oren 

   om al uw tekens te verstaan. 
   Dan is het aardse leven goed, 
   omdat de hemel mij begroet. 
  
Zegen: gemeente zingt: Amen, Amen. 
Orgelspel 
Deur collecte voor Rode kruis: Op diverse plaatsen in de wereld zijn door natuurgeweld mensen in 
de problemen gekomen en hebben alle hulp nodig die maar mogelijk is. 
Daarom vraagt de diaconie u om een bijdrage voor het Rode Kruis die op al deze plaatsen actief is. 
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij U aan. 
  
  
 


