
Liturgie voor de afscheidsdienst op 10 februari 2019 

van ds. Nita van der Horst - Kattenberg 
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   Ds. Anke Dekker 
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Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 

 

Lied op de drempel – door cantorij en gemeente:  

‘Wees hier aanwezig’  (uit: Verzameld Liedboek) 

 

Cantorij: Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 

  dat ik U horen mag met hart en ziel. 

 

Allen:  Wek uw kracht en kom ons bevrijden.  

 

Cantorij: Woord ons gegeven, God in ons midden, 

  toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 

  Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 

  Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 

 

Allen:  Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

 

Cantorij: Dat wij niet leven, gevangen in leegte. 

 Dat wij niet vallen terug in het stof. 

 Zend uw Geest, dat wij worden herschapen. 

 

Allen:  Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

 

Cantorij: Dat wij U horen, dat wij U leven, 

 mensen voor mensen, alles voor allen. 

 Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 

 Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

 

Allen:  Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

 

Cantorij: Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 

 dat ik U horen mag met hart en ziel. 

 

Allen:  Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

 

 

Moment van stilte 
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Bemoediging en drempelgebed 

 

Intochtspsalm 100 

 

1. Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 

 Treedt nader tot gij Hem omringt, 

 gij aard' alom, zijn rijksdomein, 

 zult voor den HEER dienstvaardig zijn. 

 

2. Roept uit met blijdschap: "God is Hij. 

 Hij schiep ons, Hem behoren wij, 

 Zijn volk, de schapen die Hij hoedt 

 en als beminden weidt en voedt." 

 

3. Treedt statig binnen door de poort, 

 Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 

 Heft hier voor God uw lofzang aan: 

 Gebenedijd zijn grote naam. 

 

4. Want God is overstelpend goed, 

 die ons in vrede wonen doet. 

 Zijn goedheid is als morgendauw: 

 elk nieuw geslacht ervaart Zijn trouw 

 

Kyriègebed - de cantorij begint met het Kyrië (lied 301 h), daarna 

volgen de gebedsintenties, steeds beantwoord door allen met het Kyrië, 

na de woorden: "Daarom roepen wij tot U". 
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Gloria lied 150 a 

1: cantorij, 2 en 3 allen, 4 gemeente met bovenstem door de cantorij  

 

2  Geprezen zij God! Gij allen op aard, 

 aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 

 Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 

 Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 

 

 

3  Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 

nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 

Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 

de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 

 

 

4  Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 

Om zijn goede schepping, om hemels genot, 

zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

 

Moment voor de kinderen  

 



 

5 

Vertreklied 

 

 

Wij geven Gods verhalen door    

en wie zich openstelt’,     

ervaart misschien een beetje licht    

door wat er wordt verteld.   .  

 

 

Straks zoeken wij elkaar weer op 

en elk heeft zijn verhaal. 

Het licht verbindt ons met elkaar, 

het is voor allemaal. 

 

 

Bij het naspel gaan de kinderen naar de kinderkerk 
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Groet 

 

Lezing OT: 1 Koningen 19 "De mantel van Elia" 

 

Zingen lied 892: 1x melodie door organist, 1 cantorij, 2 en 3 allen  

4 cantorij 

 

 

2 En ook wanneer de diepte trilt 

 en de aarde siddert als een riet, 

is het in deze beving niet 

dat Gij U openbaren wilt. 

 

3 Niet in het alverblindend licht 

van vuur, niet in een vlammengloed 

is het dat Gij wilt zijn ontmoet 

en vinden wij uw aangezicht. 

 

4 Maar als de koelte om ons staat 

en een zacht suizen ons vervult, 

weten wij dat Gij komen zult, 

en wij omwinden het gelaat. 
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Verkondiging 

 

Bachkoraal - door Jolanda 

Air D-Dur, BWV 1068 Johann Sebastian Bach 1685-1750 

 

(de dienst wordt overgenomen door ds. Nita van der Horst) 

 

  Lezing uit het Nieuwe Testament: Filippenzen 2:1-11 

 

  Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er 

onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en 

medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één 

in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of 

eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan 

uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de 

ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die 

de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar 

deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk 

aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd 

gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God 

hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven 

gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de 

hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus 

Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader. 

Verkondiging en afscheid met terugblik 

 

Zingen lied 517: 1 cantorij, 2 en 3 allen 
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2 Gij, als een mens geboren, 

vervult voor ons de tijd. 

Nooit gaan wij meer verloren 

voor God in eeuwigheid. 

De dood mag niets meer hopen. 

Nu zich de hemel opent 

toont Gij ons Gods beleid. 

 

3  U kennen doet ons bloeien, 

uw liefde doet ons goed. 

Wanneer wij in U groeien 

smaakt elke dag ons zoet. 

Wij dorsten heel ons leven 

om ons aan U te geven. 

Kom ons dan tegemoet! 
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Gebeden 

 

Collecte (kinderen komen terug) 

 

Slotlied 838: 1 cantorij, 2 en 4 allen  
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2 Maak ons volbrengers van dat woord, 

getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort, 

wie afdwaalt met ons mede. 

Laat ons getrouw de weg begaan 

tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen 

de minste willen wezen. 

 

4 Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in zijn stervensnood 

uw diepste woord vernomen. 

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 

en het wordt overal volbracht 

waar liefde wordt gegeven, 

wij uit uw liefde leven. 

 

Voorganger: Laten we ons gedragen weten door de zegen van 

   God en de vrede van Christus in de gemeenschap 

   met de heilige Geest. 

 

Allen: Amen 

 

Cantorij zingt "the Lord bless you and keep you” – J. Rutter :  

The Lord bless you and keep you 

The Lord make his face to shine upon you, and be gracious 

and be gracious unto you 

The Lord lift up the light of his countenance upon you 

and give you peace 

Amen.  

 

(Vertaling: De Heer zegene en behoede u  

De Heer doe zijn aangezicht 

over u lichten en zij u genadig 

De Heer verheffe zijn aangezicht over u 

en geve u vrede. Amen.) 

 

 

  




