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Orde voor de dienst van Woord en Gebed 

 
Afscheid en Bevestiging ambtsdragers 
 

‘VLAMMEN ZIJN ER VELEN, ÉÉN IS HET LICHT’ 
 

 
 
 
 
Voorganger: ds. Bert van der Linden 
Ouderling van dienst: Ria de Groot – den Toom 
Organist: Nico Olie  
  
 
 
In deze dienst nemen we afscheid van Liesbeth Spohr – Hazelaar, Laban Deurloo 
en Bas Verduin. Joyce Heurter-Wong, Annemarieke de Wit – Eemsing en Wim 
van Drunen zullen worden (her)bevestigd tot ouderling.  
 
Waalwijk 17  januari 2016 
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WIJ ZOEKEN GOD 
- voorbereiding -   
 
Welkom en mededelingen 
Stil gebed 
Aanvangslied: Lied 680 (staande)  
 
allen: 

Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods, 
daal neder waar Gij wordt verwacht. 
Verschijn, Lichtengel, in de nacht 
van onze geest, verward en trots. 

 
vrouwen: 

Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 
is alle denken, alle doen 
zo leeg en woest, zo dood, als toen 
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 

 
allen: 

Er is geen licht dan waar Gij zijt, 
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, 
geen leven, dan waar Gij het wekt 
in een gemis dat naar U schreit. 

 
mannen: 

Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U! 
Kom, wees aanwezig in het woord; 
wek onze geest, opdat hij hoort, 
wek ons tot leven, hier en nu. 

 
allen: 

O Heil'ge Geest, wij zijn verblijd: 
Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
legt zelf dit lied ons in de mond, 
ten teken dat Gij bij ons zijt. 
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Bemoediging en groet 
 
Samenzang: Lied 940 : 1 
 

Hide me now 
under your wings 
Cover me 
with your mighty hands. 
 
When the oceans rise  
and thunders roar 
I will soar with You, 
above the storm. 
Father you are the king over the flood 
I will be still and know You are God. 
 
Verberg mij nu 
onder uw vleugels Heer 
houd mij vast 
in Uw sterke hand. 
 
Als de oceaan haar krachten toont 
zweef ik met U hoog 
boven de storm 
Vader, U bent sterker dan de vloed 
dan word ik stil;  
U bent mijn God! 
 
Als de oceaan haar krachten toont 
zweef ik met U hoog 
boven de storm 
Vader, U bent sterker dan de vloed 
dan word ik stil;  
U bent mijn God! 
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Gebod en bemoediging: 1 Tessalonicenzen 5 : 12 - 24 
 
12 Wij vragen u, broeders en zusters, diegenen onder u te erkennen die zich op 
gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. 13 U moet hun 
om hun werk veel liefde en respect betonen. Leef in vrede met elkaar. 14 Wij 
sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost 
terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, 
met iedereen geduld te hebben. 15 Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad 
vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder 
ander. 16 Wees altijd verheugd, 17 bid onophoudelijk, 18 dank God onder alle 
omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, 
verlangt. 19 Doof de Geest niet uit 20 en veracht de profetieën niet die hij u 
ingeeft. 21 Onderzoek alles, behoud het goede 22 en vermijd elk kwaad, in welke 
vorm het zich ook voordoet. 23 Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle 
opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn 
bij de komst van onze Heer Jezus Christus. 24 Hij die u roept is trouw en doet zijn 
belofte gestand. 
 
Samenzang:  Gezang 274 : 1 en 3 
 

God roept ons allen tot de daad; 
zijn werk wacht, treedt dan aan 
en wees gereed om elke weg, 
die Hij u wijst te gaan. 
Wij weten dat, wat komen mag, 
toch hij slechts wint, die waagt, 
en wie zich zelve geven wil 
door 't donker vlammen draagt. 
 
God roept, en wat de mensen scheidt, 
dat zij geen scheiding meer. 
Zijn liefde houdt ons allen saam 
en samen met de Heer. 
Want wat er in de wereld woed', 
toch is het God die wint 
en in een elk die Hem behoort 
het nieuwe rijk begint. 
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 GOD ZOEKT ONS  
- rondom de bijbel -   
 
Gebed 
 
Moment van de kinderen 
 
De kinderen gaan naar de jeugdkerk. 
 
Schriftlezing:  Vele gaven, één Geest (1 Korintiërs 12 : 4 – 11) door Ria de Groot – 
den Toom  
 
4 Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5 er zijn verschillende 
dienende taken, maar er is één Heer; 6 er zijn verschillende uitingen van 
bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen 
teweegbrengt. 7 In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van 
de gemeente. 8 Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid 
geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; 9 de 
een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te 
genezen. 10 En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te 
profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, 
om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. 11 Al 
deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen 
afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. 
 
Samenzang: Lied 970 (met de voorzinggroep) 
 

1 Vlammen zijn er vele, één is het licht, 
licht van Jezus Christus, 
vlammen zijn er vele, één is het licht 
wij zijn één in Christus. 
 
2 Ranken zijn er vele, één is de stam, 
wijnstok van het leven, 
ranken zijn er vele, één is de stam, 
wij zijn één in Christus. 
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3 Gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 
Geest van Jezus Christus, 
gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 
wij zijn één in Christus. 
 
4 Velen mogen dienen als onze Heer, 
Hij wast onze voeten, 
velen mogen dienen als onze Heer, 
wij zijn één in Christus. 
 
5 Leden zijn er vele, één is zijn kerk, 
wij zijn Christus’ lichaam, 
leden zijn er vele, één is zijn kerk, 
wij zijn één in Christus. 

 
Verkondiging:  ‘Vlammen zijn er velen, één is het licht.’ 
 
Samenzang: Lied 971 
 

Zingt een nieuw lied voor God de Here 
en weest van harte zeer verblijd. 
God wil alhier met ons verkeren, 
hier wordt een huis voor Hem bereid. 
Hij heeft de hand 
en het verstand 
gezegend voor het werk, 
de bouw van Christus' kerk. 
 
God wil aan ons telkens weer tonen 
dat Hij genadig is en trouw. 
Dat Hij met ons samen wil wonen, 
geeft ons de moed voor dit gebouw. 
maar niet met steen 
en hout alleen 
is 't grote werk gedaan. 
't Zal om onszelve gaan. 
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De Heilge Geest geeft taal en teken. 
Christus deelt al zijn gaven uit. 
De Vader zelf wil tot ons spreken 
en elk verstaat wat het beduidt. 
Wees ons nabij 
en maak ons vrij 
in dit uw heiligdom. 
Kom, Here Jezus, kom! 

 
De kinderen komen onder dit lied terug. 
 

MET OPEN HANDEN 
-presentatie en bevestiging -   
 
Afscheid van Liesbeth Spohr – Hazelaar, Laban Deurloo en Bas Verduin. 
  
Inleidende woorden op de bevestiging   
 
In het vergaderen en onderhouden van zijn kerk maakt onze Heer Jezus Christus 
gebruik van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente een bijzondere 
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. 
 
Onze kerk kent naast het ambt van diaken en dienaar van het Woord, ook 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 heilig 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 predikanten de opdracht van 
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de Goede Herder: 'Hoed mijn schapen!' kunnen vervullen, als zij daarbij niet op 
de medewerking van de ouderlingen mochten rekenen? 
 
Alle ambtsdragers hebben tezamen de verantwoordelijkheid als raad der kerk 
om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij de heilsgeheimen te 
bewaren: voor alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn 
gerechtigheid. 
 
En u, zusters en broeder, die nu gereed staan uw ambtswerk te aanvaarden: 
herinnert 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. 
Aanvaardt dan uw dienst met blijdschap, bouwt de gemeente op; voedt uzelf 
met de woorden van het geloof en de goede leer, en bidt in uw zwakheid om de 
kracht van de heilige Geest. 
 
Antwoord:      Ja. Daartoe helpe mij God. 
 
Samenzang: Lied 675 : 1 
 

Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
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Presentatie en (her)bevestiging  
 
van Joyce Heurter – Wong tot jeugdouderling, Annemarieke de Wit – Eemsing tot 
pastorale ouderling en Wim van Drunen tot ouderling en voorzitter van de 
kerkenraad.  
Bent u er ten volle van overtuigd, dat God zelf u door zijn gemeente tot deze 
dienst heeft geroepen? 
Aanvaardt u de heilige Schrift, bij het licht waarvan wij leven, als enige regel van 
het geloof, zodat u ook verwerpt en daadwerkelijk wilt tegenstaan al wat 
daarmee strijdig is? 
Belooft ge uw ambt trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente en voor alle 
mensen die de Heer op uw weg brengt? 
Belooft u ook voorgoed geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis is 
gekomen? 
En belooft u uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk? 
 
Handoplegging 
 
Samenzang: Lied 418 : 1 en 2 
 

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  
 
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.  

 
Vragen aan de gemeente (staande) 
Gemeente, nu deze zusters en broeder bevestigd zijn, belooft u hen te 
aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden 
en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?  
Broeders en zusters, wat is daarop uw antwoord? 
 
Antwoord gemeente:    Ja, van harte! 
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Samenzang: Lied 416 : 1,2 en 3 (staande) 
 

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. 
 
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. 
 
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. 

 

 WIJ ZOEKEN ELKAAR EN DE WERELD 
- gebeden, collecten en zegen - 
 
Gedicht: Voelbaar als een windvlaag  
 

Voelbaar als een windvlaag 
Soms, zomaar onverwacht,  
voel je een hand op je schouder,  
zie je ogen vol begrip,  
terwijl je net gedacht had dat  
niemand je begreep.  
Het is als een streepje zonlicht  
achter een donkere wolk.  
Het geeft een beetje hoop.  
Het geeft een beetje houvast.  
Iets van God lijkt het wel.  
Tenminste, iets in die geest….  
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Soms, als alles tegenzit 
en je niet weet wat je moet,  
word je getroffen door iets  
wat speciaal op jou lijkt te slaan:  
een opmerking, een regel, een lied  
waarmee je verder kunt.  
Het wijst een weg  
die je nog niet gezien had.  
Het geeft een beetje houvast.  
Iets van God, lijkt het wel.  
Tenminste iets in die geest….  
 
Soms weet je het zeker:  
dat is geen toeval meer.  
Maar veel vaker twijfel je:  
was dat God nou of niet?  
Want God is zo ongrijpbaar.  
Voelbaar als een windvlaag  
die de wolken uiteenblaast  
en je lucht en licht geeft  
Hij geeft een beetje houvast.  
Soms, even, voel je het.  
Dan merk je iets van zijn Geest….  
 
                          Greet Brokerhof-van der Waa 

 
Gebeden  
 
Collecten  
 
Slotlied:  Lied 426 
 

God to enfold you, Christ to uphold you,  
Spirit to keep you in heaven's sight;  
so may God grace you, heal and embrace you,  
lead you through darkness into the light. 
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God zal je hoeden, Christus je voeden, 
Geest van hierboven geeft zin en zicht.  
God schenkt je warmte, geneest je en omarmt je,  
vriend in het duister en gids naar het licht. 

 
Heenzending, zegen en beaming 
 
Orgelspel 
 
Na de dienst is er gelegenheid om de scheidende en (her)bevestigde 
ambtsdragers de hand te drukken. 


