
 

 

Liturgie 
voor de ochtenddienst op zondag 20 juni, in deze dienst zullen we afscheid nemen 

van een ambtsdrager en worden ambtsdragers bevestigd. 
 
Voorgangers:   Ds. G. de Goeijen en Ds. N.H. de Graaf 
Ouderling van dienst:  Jessica Braakman 
Organist:    Gijsbert Meuleman 
M.m.v.:    Solisten 
 
Welkom en Mededelingen namens de kerkenraad 
 
Lied: OB Psalm 122:1  
1. Ik ben verblijd, wanneer men mij 
Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan 
Gereed, om naar Gods huis te gaan; 
Kom, ga met ons en doe als wij." 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
Wij treden uwe poorten in; 
Daar staan, o Godsstad, onze voeten. 
Jeruzalem is wèl gebouwd, 
Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt, 
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten. 
 
Stil gebed, Votum en Groet 
 
Lied: Psalm 25:2 
2. Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G' uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 
 
Onderwijzing over de ambten 
Gemeente van Jezus Christus,  

omdat tot ouderling en tot ouderlingen kerkrentmeester en tot diaken zijn ( her ) 

verkozen en niemand wettig bezwaar heeft ingebracht, gaan we in de Naam des 

Heren over tot hun bevestiging. 



 

 

Wij belijden dat alle leden van de gemeente worden geroepen tot het werk in de 

gemeente van Jezus Christus, in het bijzonder tot het belijden van zijn Naam en het 

dienen van elkaar. Ook worden sommigen door de Here geroepen om een ambt of 

een bediening te vervullen. Onze kerk kent de ambten van de dienaar van het 

Woord, van de ouderling en van de diaken. In deze drie wordt het ene ambt van 

Christus naar het koninklijke, profetische en priesterlijke karakter aan de gemeente 

bediend, vorm gegeven en in de wereld zichtbaar gemaakt. Christus is het, die zijn 

kerk het leven geeft door het offer van zijn bloed en haar vergadert, regeert en 

beschermt door zijn Heilige Geest en Woord. Daarom zijn de drie ambten nauw met 

elkaar verbonden terwijl het ene ambt niet heerst over het andere. De ouderling zal 

niet arbeiden zonder de dienaar van het Woord en zij samen niet zonder de diaken. 

Gemeente van Jezus Christus, laten we dan horen en overwegen wat de kerk aan 

ouderlingen en de diakenen heeft toevertrouwd. 

Paulus spreekt tot de ouderlingen van Efeze en zegt: Ziet toe op u zelf en op de hele 

kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft om de gemeente 

Gods te weiden, die Hij door het bloed van zijn Eigene, zijn Zoon verworven heeft.  

(Handelingen 20:28) 

Aan de ouderlingen in onze kerk is toevertrouwd: 

- Het vergaderen van de gemeente, in het bijzonder voor de eredienst op de 

dag des Heren, de zorg dat alles in de gemeente met orde geschiedt.  

- Het dragen van de medeverantwoordelijkheid voor de bediening van het 

Woord, de bediening van de doop en de viering van het avondmaal, daarom 

de ambtelijke aanwezigheid in de kerkdiensten.  

- De leiding van de meerdere vergaderingen, zo zij daartoe geroepen worden.  

- Met de dienaren van het Woord, het opzicht over de gemeente en de 

herderlijke zorg in de gemeente. De verantwoordelijkheid voor de catechese 

en de geestelijke vorming van de jongeren en de arbeid onder hen die van het 

evangelie zijn vervreemd, 

De ouderlingen kerkrentmeester dragen verantwoordelijkheid voor het inzamelen 

van de liefdegaven, voor zover niet van diaconale aard, voor de verzorging van het 

kerkgebouw, de financiële zaken en de gebouwen van de gemeente, voor zover niet 

van diaconale aard. Omdat deze arbeid een geestelijk karakter draagt is dit de taak 

van de ouderling, die we in de kerk de kerkrentmeester noemen.  



 

 

We lezen in de heilige Schrift dat in de eerste gemeente diakenen zijn gekozen 

(Handelingen 6:1-6) en in de gemeente gearbeid hebben( Romeinen 16:1-16) Zij 

dienen aan de tafel des Heren en dragen zorg voor de armen.  

Aan de diakenen in onze kerk is toevertrouwd: 

- De dienst der barmhartigheid in de gemeente en de wereld, speciaal in 

bijstand en vertroosting aan hen, die verpleging en verzorging nodig hebben, 

die moeilijkheden hebben in het leven, die maatschappelijk zijn ontspoord of 

in financiële nood zijn. 

- De taak om, staande midden in de sociale nood van het volk, hun kennis 

dienstbaar te maken aan de voorlichting van de kerk, opdat deze ook de 

overheid en de samenleving wijst op haar roeping de gerechtigheid vorm te 

geven. 

- De ambtelijke tegenwoordigheid bij de kerkdienst om te dienen aan de tafel 

des Heren en het inzamelen van de liefdegaven van diaconale aard. 

Gelofte en verbintenis van de ambtsdragers, die hun werk voortzetten en de 

nieuw te bevestigen ambtsdragers 

Voorganger: 

Geliefde broeders en zusters 

- Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente door God zelf tot deze 

dienst geroepen bent  

- Aanvaard u de Heilige Schrift als de bron van de prediking en als de enige 

regel van het geloof en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is. 

- Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen in eerbied voor de Here en 

in liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Here op uw weg 

brengt. Belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis komt en 

belooft u zich te onderwerpen aan het opzicht van de kerk.  

Wat is daarop uw antwoord broeder / zuster:  

Voorganger: 

God onze hemelse Vader, die u tot dit ambtswerk heeft geroepen, geve u de genade 

dat u daarin voortaan trouw en vruchtbaar mag zijn. Amen. 

De gemeente zingt: psalm 134:3 (OB)       (staande) 

3. Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 

Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 



 

 

Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 

Looft, looft dan aller heren HEER. 

Gemeente en bevestigde ambtsdragers gaan zitten 

Afscheid van de aftredende ambtsdragers.  

Voorganger: 

Geliefde broeders en zusters 

‘wij laten u gaan en zeggen u dank voor de overtuiging , de inzet en de liefde 

waarmee u  uw dienst in Christus’ kerk  hebt vervuld. Wat blijft, is de verbondenheid 

met het ambt waarin alles wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen geheim zal 

blijven, ook na uw afscheid.  

De gemeente zingt: Lied: Ps. 90:8 

8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 

en laat uw glans hun kinderen omgeven. 

Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 

O God, bescherm ons in ons onvermogen. 

Bevestig wat de hand heeft opgevat, 

het werk van onze hand, bevestig dat. 

De aftredende ambtsdragers gaan zitten 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied: OTH 518 – via youtube  
Ik neem even de tijd  
om met U te praten 
even met U alleen 
ik neem even de tijd  
om bij U te zijn, Heer 
niemand om me heen 
Ik neem even de tijd 
om naar U te luist'ren 
en stil te zijn voor U 
ik neem even de tijd  
om Uw stem te horen 



 

 

Heer, ik luister nu 
 
Spreek Heer, ik luister 
uw dienstknecht hoort 
spreek Heer, ik luister 
ik luister naar Uw Woord 
 

Ik neem even de tijd  
ik wil U aanbidden 
God van liefde en trouw 
ik neem even de tijd 
omdat ik wil zeggen 
dat ik van U hou 
Ik neem even de tijd  
om Uw Woord te lezen 
dat U gegeven heeft 
Ik neem even de tijd  
zodat U kunt spreken 
door Uw Woord dat leven geeft 
 

Spreek Heer, ik luister 
uw dienstknecht hoort 
spreek Heer, ik luister 
ik luister naar Uw Woord 
 

U neemt altijd de tijd 
om naar mij te luist'ren, 
er gaat nooit een moment voorbij 
dat U even geen tijd heeft 
want op elk moment, Heer 
staat U klaar voor mij 
 

Spreek Heer, ik luister 
uw dienstknecht hoort 
spreek Heer, ik luister 
ik luister naar Uw Woord 

 
Schriftlezing: Genesis 18:16-33        (HSV) 
16Toen stonden de mannen vandaar op en keken in de richting van Sodom; en 
Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen. 
17De HEERE zei:  Zal Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen? 



 

 

18Immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden, en   
alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. 
19Want Ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel 
zou geven om de weg van de HEERE in acht te nemen, door gerechtigheid en recht 
te doen, opdat de HEERE over Abraham zal brengen wat Hij over hem gesproken 
heeft. 
20Verder zei de HEERE: De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel 
zwaar. 21Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep 
luidt die over haar tot Mij gekomen is. En zo niet, Ik zal het weten. 
22Toen keerden die mannen vandaar om en gingen naar Sodom, maar Abraham 
bleef nog staan voor het aangezicht van de HEERE. 
23En Abraham kwam dichterbij en zei: Zult U ook de rechtvaardige tegelijk met de 
goddeloze wegvagen? 24Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen binnen de stad; wilt 
U hen ook wegvagen en de plaats niet sparen omwille van de vijftig rechtvaardigen 
die daarin zijn? 25Er kan toch geen sprake van zijn dat U zoiets doet, dat U de 
rechtvaardige samen met de goddeloze doodt? Dan zal het zijn: zo de rechtvaardige, 
zo de goddeloze. Daar kan bij U toch geen sprake van zijn! Zou de  Rechter van de 
hele aarde geen recht doen? 26Toen zei de HEERE: Als Ik in Sodom vijftig 
rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal Ik de hele plaats omwille van hen 
sparen. 
27Abraham antwoordde en zei: Zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te 
spreken, hoewel ik stof en as ben! 28Misschien zullen er aan de vijftig rechtvaardigen 
vijf ontbreken; zult U dan om vijf mensen de hele stad te gronde richten? En Hij zei: 
Ik zal haar niet te gronde richten, als Ik er vijfenveertig vind. 29Hij sprak opnieuw tot 
Hem: Misschien zullen er daar veertig gevonden worden! En Hij zei: Ik zal het niet 
doen omwille van die veertig. 30Verder zei hij: Laat de Heere toch niet in 
toorn ontbranden, omdat ik spreek; misschien zullen er daar dertig gevonden 
worden! En Hij zei: Ik zal het niet doen, als Ik er daar dertig vind. 31Hij zei: Zie toch, ik 
heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken; misschien zullen er daar twintig 
gevonden worden! En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die 
twintig. 32Verder zei hij: Laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog 
eenmaal spreek: Misschien zullen er tien gevonden worden. En Hij zei: Ik zal haar 
niet te gronde richten omwille van die tien. 
33Toen ging de HEERE weg, nadat Hij geëindigd had met Abraham te spreken, en 
Abraham keerde terug naar zijn woonplaats. 
 
Verkondiging 
 
Lied: OB Psalm 25: 3 en 4  
3. Denk aan't vaderlijk meêdogen, 
HEER, waarop ik biddend pleit; 



 

 

Milde handen, vriend'lijk' ogen, 
Zijn bij U van eeuwigheid. 
Sla de zonden nimmer ga, 
Die mijn jonkheid heeft bedreven; 
Denk aan mij toch in genâ, 
Om Uw goedheid eer te geven. 
 
4. s HEEREN goedheid kent geen palen; 
God is recht, dus zal Hij door 
Onderwijzing hen, die dwalen, 
Brengen in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
In het effen recht des HEEREN. 
Wie Hem need'rig valt te voet, 
Zal van Hem zijn wegen leren. 
 
Intermezzo en Inzameling van de gaven 
 
Voorbede, Dankzegging, Stil gebed, Onze Vader 
 
Slotlied: Gez. 456: 1 en 2 
Solisten: 1. Zegen ons Algoede, 

neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 

 
Gemeente: 2. Stort, op onze bede, 

in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 
 

Wegzending en Zegen + Gez. 456:3  
Gemeente:  3. Amen, amen, amen! 

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

 


