
 
ORDE VAN DIENST 

12e zondag van de zomer 
5 september 2021 

Thema: Geschikt / Ongeschikt 
bevestiging ouderling 
mmv Annet Pols (zang) 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied  Psalm 138: 1 
1. U loof ik, Heer, met hart en ziel, 
in eerbied kniel / ik voor U neder. 
Ja, in de tegenwoordigheid 
der goden wijd / ik U mijn beden. 
Naar !t heiligdom waar Gij vertoeft 
hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen. 
Gij zult, o Here, wijd en zijd 
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen. 

Stil gebed    
Bemoediging en Groet 

Aansteken Paaskaars 

Openingsgebed 

Muziek  Stil mijn ziel - Opwekking 717 
Stil, mijn ziel wees stil en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds. Hij is er bij, 
in je beproevingen en zorgen. 
God, U bent mijn God en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen. 
Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen. 

Stil, mijn ziel wees stil en dwaal niet af. 
Dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding 
God U bent mijn God... 

Stil, mijn ziel wees stil en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer. De zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.  
God U bent mijn God... 
Ik rust in U alleen 

Lezen   Johannes 21: 9-19  
door Peter Lotterman 



Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei: ‘Breng 
ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben.’ Simon Petrus ging weer aan boord en 
trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en toch 
scheurde het niet. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ Geen van de leerlingen durfde 
hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf 
hun ervan, en hij gaf hun ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen 
verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. 
Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, 
heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van 
u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, 
heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn 
schapen,’ en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van 
me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij 
zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn 
schapen. Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je 
waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gor-
del omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ Met deze woorden duidde hij aan hoe 
Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’ 

Zingen  Psalm 139: 1, 2 en 6 
Annet Pols vers 1 en 6; allen vers 2 
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. 

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 

6. Wanneer ik mij geborgen dacht 
in ’t vallend duister van de nacht, 
werd dan de nacht niet als het licht? 
Hier lig ik voor uw aangezicht, 
o God, hoe licht is zelfs het duister, 
de nacht een dag die blinkt van luister. 

Uitleg en verkondiging  

Muzikaal intermezzo 
(als er kinderen zijn uit de Kinderkerk die bij de bevestiging aanwezig willen zijn, kunnen 
die nu gehaald worden) 

Bevestiging ambtsdrager 
Afscheid van aftredende ambtsdragers 
mw. Hanneke van Veen (pastorale ouderling) en dhr. Pieter Pols (voorzitter kerkenraad) 

Presentatie nieuwe Pastoraal Wijkbezoeker 
mw. Betty Riphagen - Engberts 

Presentatie van aantredende ambtsdrager 
mw. Dianne van der Weide - den Besten (pastorale ouderling) 

Gelofte en verbintenis van ambtsdragers die hun dienst voortzetten 
Petra Baars (voorzitter kerkenraad), Gera van Leeuwen (scriba kerkenraad) en Maarten 
de Jong (diaken) 



Gelofte en bevestiging van ambtsdrager die nieuw aantreedt 

Zingen  Tui amoris ignem - Lied 681 (Taizé) 
door Annet Pols 
Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. 
(vertaling: Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde.) 

nieuwe ambtsdrager knielt en ontvangt Gods zegen 

Aanvaarding en verwelkoming allen gaan staan 
Gemeente, 
dit is uw nieuwe ouderling. 
Wilt u haar in uw midden ontvangen en haar hooghouden in haar ambt en bediening?  
Ja, dat willen wij van harte. 

Zingen  Lied 363 
Dat ’s Heren zegen op u daal’, 
zijn gunst uit Sion u bestraal’, 
Hij schiep ’t heelal, zijn naam ter eer 
looft, looft dan aller heren Heer! 

Gebeden 

Presentatie nieuw logo 

Aankondiging collecte 

Kinderen komen terug uit de Oppas en Kinderkerk 

Slotlied   Lied 362 
Annet Pols vers 1; allen vers 2 en 3 
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. 

3. Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 

Wegzending en zegen 
zingen ‘amen’


