
Liturgie Afscheidsdienst 19 juni 2022 
om 14.30 uur 

 
 
 
Voorganger:  ds. A.A. van den Berg 

Organist:  N. van Oudheusden 

M.m.v.: Lieve en Lidewey 

Wat de toekomst brenge moge, 

ons geleidt des Heren hand. 
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Welkom en mededelingen 
 
 
Intochtslied: Psalm 103: 1 en 2 
 
Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, 
dat uw bestaan, met glorie begenadigd, 
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. 
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, 
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, 
op Israël zijn zegen uitgestort. 
 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
 
Samenzang: Gezang 247 
 
De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
maakt één wat is verdeeld. 
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Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar ? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 
 
De geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 
 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Samenzang: Psalm 146: 1 en 3 
 
Zing, mijn ziel, voor God uw HERE, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den HEER uw God. 
 
Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 
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Gebed 
 
OTH 365: We are one in the Spirit 
gezongen door Lieve en Lidewey 
 
We are one in the Spirit, we are one in the Lord.  (2X) 
And we pray that our unity will one day be restored. 
 
Refrein:  And they'll know we are Christians by our love, by our love, 
 yes they'll know we are Christians by our love. 
 
We will walk with each other, we will walk hand in hand.  (2x) 
And together we’ll spread the news that God is in our land. 
 
We will work with each other, we will work side by side.  (2x) 
And we'll guard each man's dignity and save each man's pride. 
 
And all praise to the Father from whom all blessings come, 
and all praise to Christ Jesus, His only Son, 
and all praise to the Spirit who makes us one. 
 
 
Kindermoment / groep 1 t/m 5 naar de ZS 
 
Schriftlezing: Prediker 3: 1-15 
 
Alles heeft zijn tijd 
Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is 
onder de hemel.  
Er is een tijd om te baren en een tijd op te sterven, een tijd om 
te planten en een tijd om te rooien.  
Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om 
af te breken en een tijd om op te bouwen.  
Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om 
te rouwen en een tijd om te dansen. 
Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen, een 
tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. 
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Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, een tijd 
om te bewaren en een tijd om weg te gooien. 
Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, een 
tijd om te zwijgen een tijd om te spreken. 
Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. 
Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. 
Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg 
tot stand brengt? Ik heb gezien dat het een kwelling is, die hem 
door God wordt opgelegd. God heeft alles wat er is de goede 
plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de 
tijd gegeven.  
Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind 
doorgronden. Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds 
is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te 
genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed 
doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft 
verworven, is dat een geschenk van God. Alles wat God doet, 
zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe 
te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat 
wij ontzag voor hem hebben. Wat er is, was er al lang; wat zal 
komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer 
terug. 
 
 
Samenzang: Gezang 172: 1, 2 en 3 
 
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. 
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2 3 
Een mens te zijn op aarde  Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, in deze wereldtijd, 
is komen uit het water dat is de dood aanvaarden, 
en staan in de woestijn, de vrede en de strijd, 
geen god onder de goden, de dagen en de nachten, 
geen engel en geen dier, de honger en de dorst, 
een levende, een dode, de vragen en de angsten, 
een mens in wind en vuur. de kommer en de koorts. 
 
 
Schriftlezing: 1 Korinthe 16: 13-24 
 
Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. 
Alles wat u doet, moet u met liefde doen. Ik heb nog een verzoek 
aan u, broeders en zusters. U weet dat Stefanas en zijn 
huisgenoten als eersten in Achaje tot geloof gekomen zijn en 
dat ze zich in dienst van de heiligen hebben gesteld. Aanvaard 
hun gezag en dat van alle anderen die zich samen met hen 
zoveel moeite geven. Ik ben heel blij met de komst van 
Stefanas, Fortunatus en Achaïkus, want zij maken goed dat ik 
u moet missen. Ze hebben zowel u als mij nieuwe kracht 
gegeven. Houd zulke mensen in ere. 
De gemeenten van Asia groeten u. Ook Acquila en Prisca en de 
gemeenten die bij hen in huis samenkomt laten u, met wie zij 
één zijn in de Heer, hartelijk groeten. Alle broeders en zusters 
laten u groeten. Groet elkaar met een heilige kus.  
Een eigenhandig geschreven groet van mij, Paulus. Als iemand 
de Heer niet liefheeft – hij zij vervloekt! Maranata! De genade 
van de Heer Jezus, zij met u. Mijn liefde gaat uit naar u allen, 
met wie ik één ben in Christus Jezus. 
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Samenzang: OTH 161 (2x) 
 
Jezus, U bent het licht in ons leven; 
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven, 
Open mij voor uw liefde, o Heer. 
 
 
Preek 
 
 
Samenzang: Gezang 430: 1, 2 en 6 
 
Ik heb U lief, o mijn beminde, 
die al mijn vreugd en sterkte zijt. 
Ik heb U lief, o welgezinde, 
wiens komst ik dag en nacht verbeid. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
glans van Gods aangezicht. 
 
Ik heb U lief, o Gij mijn leven, 
vriend die mij trouw zijt tot het eind. 
Ik wil aan U mij overgeven, 
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. 
Ik heb U lief,   o kom dan, kom, 
Christus, mijn Bruidegom ! 
 
Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen, 
dat ik niet weer verdwalen zal; 
houd Gij mijn voeten op uw wegen, 
dan brengen zij mij niet ten val. 
O licht, dat op mijn leven viel, 
verlicht mij lijf en ziel. 
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Gebeden 
 
Dienstcollecte: Diaconie 
 
 
Slotlied: Psalm 68: 7 
 
God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de HERE Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 
 
 
Zegen afgesloten met Gezang 456: 3 
 
Amen, amen, amen ! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
 
Toespraken 
 
 
Deurcollecte: Pastoraat eigen gemeente 
 
 


