
Liturgie zondag 23 september 2018 - Ichthus 

Afscheid en bevestiging ambtsdragers 

  
 

Orgelspel 

Kerkenraad komt binnen 

Meditatief muziekmoment 

Klokgeluid 

Stilte 

 

Intochtlied: Geroepen om te Zingen 15: 1 en 2 

1 Vrede voor jou, hier heen gekomen,  
zoekend met ons om mens te zijn. 
Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
jij met je last, verborgen pijn. 
Vrede, genade, God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed voor jou en iedereen. 
  

2 Niemand komt hier vrij van het kwade, 
niemand gaat hier straks weer vrijuit. 
Niemand te veel, niemand te weinig, 
niemand te groot, geen een te klein, 
dit wordt verbeeld in woord en gebaar, 
tot ooit en overal wij leven van elkaar. 
  
Bemoediging en Groet 

Vg: Vrede zij met jullie 

A: Vrede ook met jullie 

Vg: Vrede voor iedereen die op weg is met vragen 

A: Vrede voor iedereen die onderweg is met vertrouwen 

Vg: Vrede voor iedereen die onderweg is met verdriet 

A: Vrede voor iedereen die onderweg is met vreugde 

Vg: Vrede voor iedereen die de Eeuwige zoekt op zijn weg 

A: Vrede voor iedereen die door God gevonden wordt onderweg  

Vg: Vragen wij om Gods nabijheid:  

A: Naar U, God, zijn wij onderweg, op U is ons vertrouwen 

Vg: Wees als een Licht, hier in ons midden 

A: God van Licht, kracht en Leven. Amen 

 

Zingen: Geroepen om te zingen 15: 3 

3 Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt, 
Jij die de hele wereld draagt: 
Kom naar ons toe, leer ons te leven, 
help ons te zien wat ieder vraagt, 
tijd om te leven, kans om te zijn; 
een plek om nu en ooit gezien, 
aanvaard te zijn. 
  
Inleiding op de dienst 

 

Zingen: NLB 281: 1, 2 en 3 

1 Wij zoeken hier uw aangezicht. 
   God, houd uw oog op ons gericht: 
   Kyrie eleison! 
  

 



2 Wanneer het donker ons verrast, 
   houd ons dan in uw goedheid vast: 
   Kyrie eleison! 
  

3 Verschijn ons als de dageraad, 
   Gij, zon die ons te wachten staat: 
   Kyrie eleison! 
  
Gebed 

 

Zingen: NLB 281: 4, 5 en 6 

4 Gij roept ons met een nieuwe naam 

   uit dit genadeloos bestaan: 
   Kyrie eleison! 
  

5 Dat ieder die zich tot U wendt 
   de gloed van uw genade kent. 
   Kyrie eleison! 
  

6 De zon straalt van uw aangezicht 
   en zet ons leven in uw licht. 
   Amen. Halleluja! 
  
Lezen: Marcus 9: 30-37 

 

Zingen: NLB 991: 1, 2 en 4 

1 De eersten zijn de laatsten, 
   wie nakomt gaat voorop, 
   zij moeten zich niet haasten, 
   die leven van de hoop. 
  

2 God moge ons behoeden, 
   wij zien elkander aan, 
   de broeder kent de broeder 
   als een die voor moet gaan. 
  

4 Het onderste komt boven, 
   de torens vallen om, 
   het woord is aan de doven, 
   de waarheid aan de droom. 
  
Overdenking  

Pianospel 
 
Zingen:  NLB 912: 1, 3 en 5  

1 Neem mijn leven, laat het, Heer, 
   toegewijd zijn aan uw eer. 
   Maak mijn uren en mijn tijd 

   tot uw lof en dienst bereid. 
  

3 Neem mijn stem, opdat mijn lied 

   U, mijn Koning, hulde biedt. 
   Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
   dat zij uw getuigen zijn. 
  

 
 
 
 



5 Neem mijn wil en maak hem vrij, 
   dat hij U geheiligd zij. 
   Maak mijn hart tot uwe troon, 
   dat uw Heilge Geest er woon'. 
  
 
Afscheid aftredende ambtsdragers 
We nemen afscheid van de volgende ambtsdragers:  

Hillie Klein, Gerdien Kloese en Tineke Luchies. 

Gré Venema en Hennie Hendriks verlengen hun ambtstermijn.  

 
Bevestiging ambtsdrager 
Koos Middeljans heeft zich kandidaat gesteld als kerkrentmeester. Hij hervat zijn dienst als 
ambtsdrager. Gerrit en Mania Fleming hebben zich ook kandidaat gesteld, voor diaken en  
Dick Heyse als kerkrentmeester.  Hun bevestiging zal op een ander moment plaatsvinden 
 
(her)Bevestiging Koos Middeljans 
Vraag aan de gemeente: 
Gemeente van Ichthus, nu Koos in zijn ambt herbevestigd is, belooft u hem te aanvaarden, hem te 

omringen met uw meeleven, hem te dragen in uw gebeden en met hem mee te werken in de dienst 

aan onze Heer? Wat is daarop uw antwoord? 

 
Zingen: NLB 833  

Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
  
Gebeden 
Mededelingen 
Collecte voor diaconie en PGEmmen  
Zingen: NLB 416: 1 en 2  
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. 
  
Zegen 
Moge God, 
die erbij is als de zon opgaat en ondergaat 
en als je de zee oversteekt, 
onderweg je schreden richten. 
Moge God, 
die je nabij is als je zit en als je staat, 
je met liefde omringen 
en je bij de hand leiden. 
Moge God, 
die je wegen kent 
en de plaatsen waar je uitrust 
bij je zijn in je taak op aarde 
het goede nieuws zijn dat je deelt 
en je op de eeuwige weg leiden. 
                                                  (uit het Dienstboek van de Abdij van IONA) 
 
Gemeente zingt: Amen, Amen. 


