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Orde van dienst voor de dienst op 24 januari 2021  
 
Liederen voor de dienst 
Tienduizend redenen 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=KeVjB-SXqwU 
 
You raise me up  
Josh Groban "You Raise Me Up" Instrumental - YouTube 
 
 
welkom door de ouderling van dienst + aansteken van de liturgiekaars 
 
 
Eerste lied God, schenk ons de kracht https://www.youtube.com/watch?v=gGtvZ02KmSc 
 
418:1 
God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween 
 
418:2
Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer 
 
418:3 
Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 
 
 
Stilte; woorden aan het begin 
 
 
Tweede lied Groot is Uw trouw o Heer 
https://www.youtube.com/watch?v=ooyDAnqlT2A  
 
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. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=KeVjB-SXqwU
https://www.youtube.com/watch?v=HqnBlx2pK60
https://www.youtube.com/watch?v=gGtvZ02KmSc
https://www.youtube.com/watch?v=ooyDAnqlT2A
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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. 
Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar 
Zon maan en sterren in hemelse baan 
Tonen zo duid'lijk Uw Godd'lijke wijsheid, 
Uw grote trouw die zal blijven bestaan. 
 
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 
 
 
Gebed waarin we onze zorgen delen met God en vragen om de hulp en leiding van Zijn Geest 
 
Lied Take me as I am 
https://www.youtube.com/watch?v=aA5I2bx-FVE 
 
833: 
Engels:  
Take, o take me as I am; 
summon out what I shall be; 
set your seal upon my heart and live in me. 
 
Frysk:  
Nim my, nim my sa’t ik bin; 
wiis my hoe’t ik wêze sil; 
set jo segel op myn hert 
en libjeˬyn my. 
 
833: 
Nederlands 
Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
 
 
We lezen Psalm 139 
 
1391 
Voor de koorleider. Van David, een psalm. 
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, 
2u weet het als ik zit of sta, 
u doorziet van verre mijn gedachten. 
3Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, 
met al mijn wegen bent u vertrouwd. 
4Geen woord ligt op mijn tong, 
of u, HEER, kent het ten volle. 
5U omsluit mij, van achter en van voren, 
u legt uw hand op mij. 
6Wonderlijk zoals u mij kent, 
het gaat mijn begrip te boven. 
7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, 
hoe aan uw blikken ontkomen? 

https://www.youtube.com/watch?v=aA5I2bx-FVE
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8Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, 
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar. 
9Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, 
al ging ik wonen voorbij de verste zee, 
10ook daar zou uw hand mij leiden, 
zou uw rechterhand mij vasthouden. 
11Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, 
het licht om mij heen veranderen in nacht,’ 
12 ook dan zou het duister voor u niet donker zijn – 
de nacht zou oplichten als de dag, 
het duister helder zijn als het licht. 
13 U was het die mijn nieren vormde, 
die mij weefde in de buik van mijn moeder. 
14Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, 
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. 
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. 
15Toen ik in het verborgene gemaakt werd, 
kunstig geweven in de schoot van de aarde, 
was mijn wezen voor u geen geheim. 
16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, 
alles werd in uw boekrol opgetekend, 
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. 
17 Hoe rijk zijn uw gedachten, God, 
hoe eindeloos in aantal, 
18 ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. 
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. 
19 God, breng de zondaars om, 
– weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten – 
20ze spreken kwaadaardig over u, 
uw vijanden misbruiken uw naam. 
21 Zou ik niet haten wie u haten, HEER, 
niet verachten wie tegen u opstaan? 
22Ik haat hen, zo fel als ik haten kan, 
ze zijn mijn vijand geworden. 
23 Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, 
peil mij, weet wat mij kwelt, 
24zie of ik geen verkeerde weg ga, 
en leid mij over de weg die eeuwig is. 
 
 
Het lied “Ken je mij” dat Huub Oosterhuis bij Psalm 139 geschreven heeft en gezongen wordt door zijn 
dochter Trijntje Oosterhuis (https://www.youtube.com/watch?v=kHDvGTwZR2s) 
 
Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ogen die door de zon heen kijken 
Zoekend naar de plek waar ik woon 
Ben jij beeldspraak voor iemand 
Die aardig is, of onmetelijk ver, 
Die niet staat en niet valt 
En niet voelt als ik, 
Niet koud en hooghartig 
 
Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 
Hier is de plek waar ik woon 
Een stoel op het water, 

https://www.youtube.com/watch?v=kHDvGTwZR2s
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Een raam waarlangs het opklarend weer 
Of het vallende duister voorbij vaart 
Heb je geroepen? Hier ben ik 
 
Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 
Ik zou één woord willen spreken 
Dat waar is en van mij is 
Dat draagt wie ik ben, 
Dat het houdt, 
Ik zou één woord willen spreken 
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt 
Ik ben jouw zuiverste zelf, 
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben … 
 
Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 
Ben jij de enige voor wiens ogen 
Niets is verborgen van mijn naaktheid 
Kan jij het hebben, 
Als niemand anders, 
Dat ik geen licht geef, niet warm ben, 
Dat ik niet mooi ben, niet veel 
Dat geen bron ontspringt 
In mijn diepte 
Dat ik alleen dit gezicht heb, 
Geen ander. 
Ben ik door jou, zonder schaamte, 
Gezien, genomen, 
Door niemand minder? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 
 
Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
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Overdenking 

 
 
Als het zout der aarde zijn, 
is liefdevol, bescheiden zijn, 
en wijs van hart, aandachtig zijn, 
is luisterend aanwezig zijn 
en ruimtescheppend bezig zijn, 
is trouwe vriend en troost te zijn 
en sterkte voor een ander zijn, 
is door heel weinig veel te zijn, 
zo spiegel van elkaar 
en van het Andere te zijn.  
Marijke de Bruijne 
 
Lied “Samen in de Naam van Jezus”  
https://www.youtube.com/watch?v=ChKQ9daeX3Q 
 
1. 
Samen in de naam van Jezus 
Heffen wij een loflied aan, 
Want de Geest spreekt alle talen 
En doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
Naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
Samen leven tot zijn eer. 
 
2. 
Heel de wereld moet het weten 
Dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
Doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
Omdat Hij er over waakt, 
En de Geest doorbreekt de grenzen 
Die door mensen zijn gemaakt. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ChKQ9daeX3Q
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3. 
Prijst de Heer, de weg is open 
Naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
Mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
Breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 
We stellen de nieuwe ambtsdragers nog even voor:  
Dineke van der Ploeg, Henk en Gerrie de Boer – Bies als ouderling, Anke Groen als diaken.  
Voor Hijlke Wierenga zijn de jaren van dienst om.  
 
Aan de ouderling van dienst: 
Ik richt me tot de ouderling van dienst  
Jan Hofsteenge, is ons iets ter ore gekomen dat deze bevestiging in de weg staat? 

 
Ouderling van dienst: 
Er zijn geen wettige bezwaren binnen gekomen. 

 
Voorganger: 
We danken de Heer onze God.

 
Wees verschillig 
 
Ik geloof dat ik op deze aarde ben 
om iets moois, iets goeds 
van mijn leven te maken. 
 
Ik geloof dat ik de verplichting heb: 
iets moois van deze aarde te maken, 
speciaal ook voor anderen. 
 
Ik geloof, dat ik met volle teugen mag genieten 
van alles wat deze aarde te bieden heeft, 
maar nooit ten koste van een ander. 
 
Ik geloof dat ik naar de geest van Christus 
moet leven en mijn medemens 
de hand moet reiken, 
door met hem mee te leven, 
en hem begrip en liefde te tonen. 
 
Ik geloof, dat ik door zó te leven 
mijn leven zin geef; en dan 
is het leven waard geleefd te worden.  
Amen. 
 
 
Inleiding op de bevestiging 
 
 
De vragen 
 
Voor we ieder om het JA vragen bidden we eerst  
 
Anke, Gerrie, Henk, Dineke geven hun JA en ontvangen van God een Woord mee voor onderweg. 
 
We staan ook stil bij de gemeente thuis 
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Voorganger:  
Zo maar ben je geneigd alle aandacht te beperken tot de ambtsdragers. 
Zij zijn officieel aangesteld in het ambt. 
Zo maar kun je als gemeente denken “daar hebben we onze ambtsdragers voor”. 
Maar eigenlijk is het net omgekeerd: “de ambtsdragers hebben juist de taak om de gemeente in hun kracht te 
zetten”. 
Een gemeente van Christus bestaat uit broeders en zusters die alle het ambt van gelovige dragen. Immers: in 
ieder van ons woont de roep van God want God is een God die gebruik maakt van gewone mensen. 
En juist die “gewone” dragers van het ambt-van-gelovige zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, in een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opbouw van de ene gemeente van Christus, een 
verantwoordelijkheid die we dus niet kunnen afschuiven naar de ambtsdragers allen. Om dat te bevestigen, 
wil ik iedereen thuis uitnodigen met me mee te denken over de volgende vraag. 
 
Gemeente van Jezus Christus: 
belooft u deze nieuwe ambtsdragers, die vanmorgen JA zeiden waar mogelijk te helpen bij hun dienst, door 
met hen samen te werken in geloof, hoop en liefde.  
Om zo, met elkaar, iets zichtbaar te maken van Gods bevrijdend handelen in kerk en samenleving? 
 
We zullen elkaars JA niet horen maar toch fijn als we op ons eigen plekje thuis misschien ontdekken dat we 
graag mee doen in het onderhoud in die tuin van God. 
 
Omdat ons aller “ja” ook “ja” kan zijn, en wij tot zegen mogen zijn voor velen, 
zegent de Heer ons allen: 
De Heer, onze God, geeft ons allen de heilige Geest  
tot de bediening van ons ambt-van-gelovige,  
van ons ambt van ouderling en diaken,  
van onze taak hoe ook maar,  
in de gemeente,  
en van daaruit in de wereld,  
opdat wij tot zegen kunnen zijn van velen. Amen. 
  
 
Onze gebeden 
 
Laatste lied NLB Lid 416 
 
416:1 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
416:2 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
416:3 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
416:4 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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Uitleidende liederen  
 
What a Friend we have in Jesus Klaas Jan Mulder + gebroeders Brouwer. 
https://www.youtube.com/watch?v=eSsflP0JRSI 
 
Lichtstad met uw paarlen poorten 
https://www.youtube.com/watch?v=Ctiy_bwxoN0 

https://www.youtube.com/watch?v=eSsflP0JRSI
https://www.youtube.com/watch?v=Ctiy_bwxoN0

