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Orde van dienst voor zondag 29 september 2019  - 09.30 uur                
Afscheid en bevestiging ambtsdragers 

 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Lied van de intocht (staande): Psalm 100 vers 1 en 2 
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
Antwoordlied: Psalm 100 vers 3 en 4 (hierna gaan we zitten) 
 
Gebed om Gods ontferming 
 
Samenzang: ‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht’  
  (Gezang 487 vers 1 en 3 uit LvdK 1973) 
 
 

1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 
3. Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 

 
Apostolische geloofsbelijdenis 
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Samenzang: ‘Ik geloof in God de Vader…’  
  (mel. ‘Hoor de eng’len zingen d’eer’ Gez. 135 LvdK)  

 
Ik geloof in God de Vader, 
die almachtig, wijs en goed, 
aard’ en hemel heeft geschapen,  
vorm en kleur in overvloed.  
Die de stilte heeft doorbroken  
en zichzelf heeft uitgesproken i 
n het vleesgeworden Woord,  
opdat ieder naar Hem hoort.  
Dat is wat ik hier belijd,  
mijn geloof, mijn zekerheid. 

 
Afscheid ambtsdragers 
 
Kinderen in de kerk - fotocollage startzondag  
 
 Samenzang: ‘We 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. 

 
Lezing uit het Oude Testament: Nehemia 1 t/m 2: 1-5 
 
Samenzang: ‘Heer, wijs mij Uw weg’ (Opwekking 687 vers 1 en 2) 
 
 Heer, wijs mij uw weg 

en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
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Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
 

Uitleg en verkondiging: ‘De roeping van…’ 
 
Orgelspel  
(aan het eind komen de kinderen van de nevendienst de kerkzaal weer 
binnen) 
 
Bevestiging nieuwe ambtsdragers 
 
Samenzang: Lied 363 
 
Dank- en voorbeden 
 
Inzameling der gaven 
 
Uittochtlied (staande): Psalm 150a vers 3 en 4 
 
Wegzending en zegen 
   met 3x gezongen ‘amen’ 
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