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In deze dienst nemen 5 gemeenteleden afscheid als ambtsdra-

ger of pastoraal medewerker, worden 4 gemeenteleden (her) 

bevestigd in het ambt en leggen 4 gemeenteleden de belofte 

van geheimhouding af. 
 
 

Afscheid 

Diaken - Dirk Hendrik (Dick) Bijl 

Jeugdouderling - Arnold Joseph (Arnold) Meijer 

 

Pastoraal medewerkster - Cornelia Forra (Lianne) Danker-Mol 

Pastoraal medewerkster - Gillina Ida (Gillien) Martijn-Mol 

Pastoraal medewerkster - Adriana Elizabeth (Angelique) Verburg-van Gilst 

 

 

Herbevestigd  

Diaken - Willemine Anne (Elke) van Wallenburg-Dekker 

 

 

Bevestigd 

Diaken - Cornelia Alida (Corrie) Poppe-Vogelaar 

Jeugdouderling - Stefanie (Karina) Koster 

Jeugdouderling - Cornelia Jannetje (Anne) Nieuwenhuijse-Vogelaar 

 

 

Belofte geheimhouding 

Diaconaal rentmeester - Dirk Hendrik (Dick) Bijl 

Kerkrentmeester- Arnold Joseph (Arnold) Meijer 

 

Pastoraal medewerkster - Janna Maria (Jannie) Polderman-van Belzen 

Pastoraal medewerker - Cornelis Jan (Erwin) Staal 

  



Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 139: 1 (staande)   
 

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. 

 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
Zingen Psalm 139: 10 en 14 
 

10 . O God, hoe diep verwonderd ga 
ik uw volmaakte wijsheid na. 
Hoe schoon is alles wat Gij doet. 
Hoe kostelijk in overvloed 
zijn uw onpeilbare gedachten, 
ik overdenk die al mijn nachten. 
 
14 .Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op den weg ten leven. 

 
Verootmoediging  
 
Zingen Lied 885 
 

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
 
Refrein 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 



2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Refrein 

 
De Tien Woorden als een geloofsbelijdenis 
 
Zingen Lied 538: 1 en 4  
 
1. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die 't ons heeft voorgedaan. 

4. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt; 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

 
Gebed 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Zingen Lied 145 uit Op Toonhoogte 
 

Refrein 
Dag en nacht, Heer, 
waakt Gij als een herder over mij. 
Dag en nacht, Heer, 
veilig kan ik bij U zijn. 
 
Als de dag opnieuw begint, 
waakt Gij als een herder over mij. 
Als een vader voor zijn kind, 
veilig kan ik bij U zijn. Refrein 
 
In de avondschemering, 
waakt Gij als een herder over mij. 
Ik ben Uw beschermeling. 
Veilig kan ik bij U zijn. Refrein 
 
In het duister van de nacht, 
waakt Gij als een herder over mij. 
Gij, mijn toevlucht, steun en kracht. 
Veilig kan ik bij U zijn. Refrein 

 



Schriftlezing: Matteüs 17: 1-9 
 
1 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met 
zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. 2 Voor hun ogen veran-
derde Hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden 
wit als het licht. 3 Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met 
Jezus in gesprek waren. 4 Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, 
het is goed dat wij hier zijn. Als U wilt zal ik hier drie tenten maken, een voor 
U, een voor Mozes en een voor Elia.’ 5 Hij was nog niet uitgesproken of een 
stralende wolk overdekte hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn 
geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!’ 6 Toen de 
leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige angst en wier-
pen ze zich ter aarde. 7 Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta 
op, wees niet bang.’ 8 Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was al-
leen. 9 Toen ze de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met niemand 
over wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opge-
wekt.’ 
 
Zingen Gezang 487: 1 en 2  
 
 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. 
 
2. Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. 
Heeft in zijn handen onze naam geschreven. 
De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 
plant als een boom in ons zijn eigen leven, 
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid 
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 
 

Verkondiging 
 

Zingen Lied 189 uit Op Toonhoogte 
 

1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  
 



2. Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.  
 
3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
4. O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. (2x) 

 

Afscheid ambtsdragers en pastorale medewerkers 

Diaken Dick Bijl / jeugdouderling Arnold Meijer / pastoraal medewerkster Li-
anne Danker-Mol / pastoraal medewerkster Gillien Martijn-Mol / en  pasto-
raal medewerkster Angelique Verburg-van Gilst 

 
Zingen Voor waar u tijd en kracht aan heeft besteed (staande) 
Uit de bundel "Zing in 's hemelsnaam" van Reinier Kleijer (Melodie: Psalm 119) 

1. Voor waar u tijd en kracht aan heeft besteed, 
de kerk van Christus in al haar facetten, 
- deze gemeente met haar lief en leed 
waar u zich zo voor in heeft willen zetten -  
en om de liefde waarmee u dat deed, 
past het ons om u daarvoor dank te zeggen. 

2. Voor wat u zo ter harte is gegaan 
danken wij God en willen wij Hem vragen 
dat Hij het werk dat door u is gedaan 
zal zegenen en vrucht zal laten dragen 
en dat daarmee hier wegen zijn gebaand 
waarlangs het ons beloofde Rijk begint te dagen. 



(Her) bevestiging ambtsdragers en belofte geheimhouding 
 
Diaken Elke van Wallenburg-Dekker / diaken Corrie Poppe-Vogelaar / jeug-
douderling Karina Koster / jeugdouderling Anne Nieuwenhuijse-Vogelaar / 
diaconaal rentmeester Dick Bijl / kerkrentmeester Arnold Meijer / pastoraal 
medewerkster Jannie Polderman-van Belzen en pastoraal medewerker Er-
win Staal 
 
Onderwijzing 
 
In het vergaderen en onderhouden van zijn kerk maakt onze Heer Jezus Chris-
tus gebruik van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente een bijzon-
dere taak heeft toevertrouwd. Hun ambtswerk is bedoeld om de gelovigen toe 
te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld en tot opbouw van het lichaam 
van Christus. Zij mogen dit werk verrichten, ziende op Hem, die niet gekomen 
is om zich te laten dienen maar om te dienen. Deze dienstbaarheid in Christus 
naam krijgt een duidelijke gestalte in het ambt van diakenen. Vanouds hebben 
zij de taak om de tafels zó te bedienen, met inachtneming van het Woord van 
God, dat de behoeftigen niet worden beschaamd. Zij zamelen de gaven der 
gemeente in om allen, die hulp nodig hebben  - binnen of buiten de kerk, dichtbij 
of veraf- te doen delen in de liefde van Christus. Metterdaad en biddenderwijs 
komen zij op voor het recht van de arme, die om hulp roept, de ellendige en wie 
geen helper heeft. Zo zullen zij bevorderen. dat armen en rijken elkaar ontmoe-
ten, want allen zijn zij schepselen van de Heer. Aan deze verbondenheid met 
alle mensen en met heel de schepping herinneren zij ons telkens weer, als zij 
brood en beker bij ons doen rondgaan. en wij de dood des Heren verkondigen, 
totdat Hij komt. Een ander ambt is dat van ouderling. Zoals de oudsten in Israël 
het volk vertegenwoordigden en tegelijk het opzicht hadden over de gemeente 
van God, zo worden in de kerk van Christus de ouderlingen aangesteld om de 
gemeente te houden aan haar roeping: een koninkrijk van priesters en een hei-
lig volk te zijn. Door op te treden als vertrouwenspersoon en geweten van de 
gemeente in deze tijd, bemoedigen zij hun broeders en zusters in de navolging 
van Christus onze Heer. Hoe zouden wij een levende gemeente zijn, als niet 
mensen telkens weer belangeloos werden opgezocht? En hoe zouden de pre-
dikanten de opdracht van de Goede Herder: "Hoed mijn schapen! kunnen ver-
vullen, als zij daarbij niet op de medewerking van de ouderlingen mochten re-
kenen? Alle ambtsdragers hebben tezamen de verantwoordelijkheid als raad 
der kerk om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij de heilsgehei-
men te bewaren: voor alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn 
gerechtigheid. En u, u, die nu gereed staat uw ambtswerk te aanvaarden: her-
inner u altijd met dankbaarheid, dat het Christus eigen kudde is, die u wordt 
toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door zijn bloed, het is zijn kerk. Aan-
vaard dan uw dienst met blijdschap, voed uzelf met het Woord van God, volhard 
in het gebed en vertrouw op de kracht van de heilige Geest 
 



Gebed / Vraag en antwoord / Belofte geheimhouding  / (Her) bevestiging 
 
Zingen: Lied 363 (staande) 
 

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! 

 
Vraag aan de gemeente 
 
Gemeente, dit zijn uw nieuwe ambtsdragers, kerkrentmeester, diaconaal 
rentmeester en pastorale medewerkers. Nu zij gereed staan hun werk in ons 
midden te beginnen, vraag ik u als gemeente: belooft u hen te aanvaarden, 
hen te steunen, voor hen te bidden en met hen mee te denken en samen met 
hen te werken aan de opbouw van de gemeente. 
 
Gemeente, wat is daarop uw antwoord - Ja, van harte 
 
Zingen Lied 354 OTH 
 

Heer, wat een voorrecht 
om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder 
in uw wijngaard te staan, 
samen te dienen, te zien wie U bent, 
want uw woord maakt uw wegen bekend. 
 
Refrein: 
Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, genade en kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 
 
Samen te strijden in woord en in werk. 
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. 
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. Refrein 

 
Persoonlijk woord door de kerkenraad 
 
Gebeden 
 
Collecten 



 
Zingen Lied 968: 1 en 2 (staande)  
 

1. De ware kerk des Heren, 
in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van zijn verbond, 
dankt aan zijn dood het leven. 
Hij is haar Bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 
zag naar zijn dienstmaagd om. 
 
2. Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort, 
als kindren van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. 

 
Wegzending en zegen 
 
Zingen: Lied 415: 3 
 

Amen, amen, amen! 
 Dat wij niet beschamen 
 Jezus Christus, onze Heer, 
 amen, God, uw naam ter eer! 
  



 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er in de wandelkerk gelegenheid de oude en 

nieuwe ambtsdragers, de kerkrentmeester, de diaconaal  

rentmeester en de pastorale medewerkers te bedanken, te 

feliciteren en Gods zegen toe te wensen! 

 

 

 

  



 


