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Orde van dienst voor zondag 9 oktober 2022 – 09.30 uur 
 

Afscheid van Hans van der Meer 
als ouderling en als kerkelijk medewerker 

 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
We gaan staan 
 
Eerste lied: ‘Zingt een nieuw lied’ - Lied 971 vers 1 en 2 
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
Antwoordlied: Psalm 98 vers 3  (hierna gaan we zitten) 
 
Gebed om Gods ontferming 
 
Samenzang: Morgenlied - ‘o lieve Heer, ik ben zo blij…’ 
           Alles Wordt Nieuw blz. 79  

 
O lieve Heer, ik ben zo blij,                                                                         
de duisternis verdween,                                                                               
de donkere nacht is weer voorbij.                                                               
Uw licht staat om mij heen.  
 
Dank, dat ik voor Uw aangezicht,                                                                
de lieve lange dag,                                                                                    
met alle kindren van het licht                                                                      
spelen en zingen mag.  
 
O lieve Heer, ik ben zo blij                                                                          
dat U mij steeds omringt.                                                                                 
U bent niet ver, U bent dichtbij,                                                                     
dichtbij elk mensenkind. 
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Kinderen in de kerk 
 
Samenzang: ‘Wij gaan voor even uit elkaar…’ 
 

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht, 
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,  
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 

 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Luisterlied: ‘Een lied voor jou’  
Door: Ludwig Hoeksema(piano) Bernd Jan Withaar(basgitaar)  
Heleen Keizer (zang), Henk Okma (zang,gitaar) 
 

Een lied voor jou, als je bang of boos wordt     
van al dat foute, al dat ónrecht om je heen. 
Een arm om jou, als je je kléin en down voelt    
zomaar ergens op je plekje, en alleen... 
.....Is er dan iemand, die jouw blues herkent? 
Bij wie je welkom bent,  elk moment ? 
Er is een kring van liefde , hoop en licht. 
Kom er maar in, die deuren zijn niet dicht !(2x)  
 
Een lied voor jou, als je piekert over morgen, 
hoe-je-het redt, hoe-je-die rékening betaalt. 
Een kans voor jou als je steeds achter het net vist, 
of ergens in de maalstroom bent verdwaald....  
....Zoek je iemand die je uit die sores haalt? 
Die een stréép door héél-je-schuld heen haalt?  
Kom naar de kring van liefde, hoop en licht. 
Wie neergeslagen was wordt daar weer ópgericht!(2x)  
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Een lied voor jou, uit verwoesting weggerend,  
die náchten wákker ligt,in -een- hál of in een tent. 
Een tróost voor jou als wat je liefhad brúút werd gebroken. 
Als ramp of ziekte je raakt, in- je- bestaan  ....   
Eén is voor iéder mens, door álles heen gegaan, 
tot in Zijn dood heeft Hij, ons kwaad en pijn doorstaan, 
Wát een liefde! En Hij is opgestaan! Wát een wónder!   

 
... Een lied voor jou, die anders dan gewoon bent. 
Niet wordt begrepen, wel gepesten huilen moet. 
Een troost voor jou, als je óud en sleets wordt, 
en wat je was of vindt, er-niet meer zo toe doet  
Er is Eéndie jou van binnen kent 
Bij wie je welkom bent, elk moment 
Kom in Zijn kring van liefde , hoop èn licht 
Een nieuwe toekomst brengt Hij jou in zicht ! (2x) 
 
‘En onderweg zijn er’: 
Wonden te verbinden, puin om op te ruimen. 
Angsten te verjágen, haat om uit te bannen. 
Harten te verwarmen, branden om te blussen       
Handen om te helpen,  honger om te stillen, vul maar in !        
 
..En als het donker wordt, in ons, om ons heen,   
licht U ons dan bij Heer, vul ons hart met liéfde  
laat ons nóóit alleen ! 
Samen op weg, geleid door Hem. 
Naar een nieuw leven, naar een nieuw Jeruzálem! (2x) 

 
Lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 10: 17-27 
 
Samenzang: ‘Neem mijn leven’ - Lied 912 vers 1, 5 en 6 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Samenzang: ‘Geest van hierboven’ - Lied 675 
 
De kinderen komen terug uit de nevendienst 
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Afscheid van Hans van der Meer als ouderling en kerkelijk 
medewerker 
 
Samenzang: ‘Bevestig Heer het werk dat is gedaan’ 

(tekst Reinier Kleijer / melodie: Liedboek 247 ‘Blijf mij nabij’) 
 
1. Bevestig, Heer, het werk dat is gedaan, 
de paden die door hem hier zijn gebaand,  
de woorden die door hem gesproken zijn,  
zijn liefde en zijn troost in nood en pijn. 
 
2. Laat alles wat zijn hand heeft voortgebracht, 
waarvoor U hem heeft toegerust met kracht  
van waarde blijven, laat het voor altijd 
een teken zijn van Uw aanwezigheid. 

 
Afscheid Hans  
 
Dankgebed en Voorbeden 
 
Aankondiging collecten 
 
We gaan staan 
 
Slotlied: ‘Wat de toekomst brengen moge…’ - Lied 913 vers 1 en 4 
 
Wegzending en zegen  
   met  3x gezongen ‘amen’ 
 
 
Mogelijkheid om voor in de kerk Hans en zijn gezin te begroeten 
 
 
 

 

 

 

 
 


