
Orde voor de dienst van Schrift & Tafel  
op 14 november 2021 

In deze dienst zal Tineke Veenstra  
bevestigd worden in het ambt van ouderling  

voorganger:    ds Ynte de Groot 
ouderling van dienst: Johan Pruis 
werkgroep diaconaat: Carel Huijgen 
organist:     Carel van Aurich 
lector:      Thom van Dijk 
AV apparatuur:   Hilbert Annen 



DE VOORBEREIDING 

woord van welkom, ontsteken van de tafelkaarsen 

zingen Psalm 65: 1  

groet, bemoediging en openingsgebed 

De Heer zij met U! 
Ook met u zij de Heer! 
Onze hulp is de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft 

Eeuwige onze God, 
Gij hebt het licht geschapen en geeft adem aan al wat leeft. 
Wij bidden: wend U tot ons,  
verdrijf het duister uit ons hart en doe ons opademen,  
dat wij U en elkaar nieuw zullen kennen. 
Door Jezus Christus, onze Heer.  
Amen 



kyrië en gloria: lied 299j 

 om een wereld zonder toekomst,  
 om de macht die ons kleineert, 
 roepen wij voor alle volken:  
 Kyrieleis, ontferm U. Heer. 

 Vrede bij mensen op aarde,  
 waar zijn toekomst al begonnen is. 
 Vrede bij kleinen en groten:  
 Gloria in excelcis. 

DE SCHRIFTEN 

gebed bij de opening van de schriften (besloten met:) 
v Door Jezus Christus, onze Heer.  
g Amen 

thoralezing: Numeri 27: 12-13. 15-20 



zingen Lied 338b  

evangelielezing Johannes 10: 22-30 (besloten met:) 

overweging gevolgd door orgelspel 

zingen als geloofsbelijdenis lied 342 (staande) 



En in de Geest, die ons geleidt, 
geloven wij: dat er altijd 
een Trooster is, zacht als de wind, 
een sterke moeder bij haar kind. 

Lof zij de Vader, die ons schiep 
en licht uit nacht tevoorschijn riep. 
Lof zij de Zoon, die onze nood, 
ons kruis verdroeg en onze dood. 

Die onderging en overwon 
en als de zon ten hemel klom, 
die aan de dag treedt op zijn tijd 
en eenmaal recht van onrecht scheidt. 

Lof zij de Geest die wereldwijd 
ons kerk maakt: Christus toegewijd 
tot wij, van alle kwaad bevrijd, 
God zien in alle eeuwigheid. 

DE BEVESTIGING 

presentatie  

bevestigingsgebed  

 God, wij danken U vol vreugde 
 dat Gij mensen roept tot werkers in uw wijngaard. 
 Wij danken U dat Tineke Veenstra 
 in het beroep dat op haar gedaan is, 
 uw roepstem vernomen heeft  
 en bereid is gevonden 
 een ambt op zich te nemen in deze gemeente. 
 Wij bidden: schenk haar uw Heilige Geest, 
 vervul haar met liefde en blijdschap. 
 Geef dat zij haar dienstwerk zal verrichten 
 als leerling en getuige van Jezus Christus, 
 tot eer van uw heilige Naam  
 tot opbouw van de gemeente 
 en tot zegen voor onze wereld. 
 Door Jezus Christus, onze Heer 
 Amen   



belofte - bevestiging/handoplegging 

vraag aan de gemeente (die daartoe gaat staan) 
 Gemeente van Christus 
 nu Tineke Veenstra tot ouderling is bevestigd, 
 vraag ik u: belooft u haar te aanvaarden, 
 haar te omringen met uw medeleven,  
 te dragen in uw gebeden 
 en met haar mee te werken  
 in de dienst aan onze Heer? 
 Wat is daarop uw antwoord? 
 Ja 
 Houdt dan het oog gevestigd  
 op de toekomst van de Heer, 
 Weest bereid om met uw ambtsdragers  
 de hand aan de ploeg te slaan. 
 Niet achterom kijkend naar wat in feite versleten is, 
 maar vol verwachting  
 vooruitgrijpend op wat komen gaat 
 als de Heer in glorie verschijnen zal.  
 Amen. 

zingen lied 362: 1 en 2 



Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt -  
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 

DE TAFEL 

diakonale mededelingen 

voorbeden en stil gebed (steeds besloten met:) 

 
nodiging  
tafelgebed 

De Heer zal bij U zijn 
De Heer zal u bewaren 
Verheft uw harten! 
Wij zijn met ons hart bij de Heer 
Laten wij danken de Heer, onze God. 
Het past ons de Heer te danken. 

(zingen lied 403d:) 

Die wij kennen als een Vader, 
die zichzelf ter sprake bracht 
in een mensenkind, een broeder – 



Want Gij hebt ons beschaamd met uw goedheid, 
uw liefde. 
Gij vult onze leegte met overvloed. 
Gij roept ons tot leven met nieuwe namen. 

Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, 
wij zegenen U! 

Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen; 
met hen en met alles wat ademt van genade 
zingen wij hier: 

Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, 
wij zegenen U! 

Wij zegenen U om het hoge woord van den beginne, 
dit licht in ons duister, 
dit brood uit de hemel, 
de Zoon naar uw hart, 
gezonden opdat wij allen U kennen, 
voorgoed zullen leven, gekozen tot vrienden. 

Hij, licht uit licht, woord van den beginne, 
Jezus Messias! 

Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël, 
de wijnstok op wie wij allen zijn geënt. 
Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken. 
Hij opent ons de ogen, 
is het licht dat ons vooruit gaat. 

Hij, ware herder, woord van den beginne, 
Jezus Messias! 

Hij heeft zich gegeven, verloren als graan 
gezaaid in de aarde, belofte van toekomst, 
Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht. 
Geen grotere liefde: 
zijn laatste adem gaf ons het leven. 
Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood: 
zijn lichaam voor ons. 
Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn: 
zijn bloed voor ons. 
Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven: 
hier reiken wij elkaar wat Hij ons gaf. 

Hij, Lam van God, brood uit de hemel, 
Jezus Messias! 



Erfgenamen van zijn vrede, 
wij, voorgoed genoemd zijn lichaam, 
dat wij woning zijn voor U. 
Dat wij ranken van zijn hart zijn, 
vruchten dragen, die hemel en aarde verheugen. 

Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, 
wij zegenen U! 

wij bidden: ONZE VADER ... 

De vrede van de Heer zij met u allen! 
Zijn vrede zij ook met u 
Groet ook elkaar met zijn vrede 
(wij wensen elkaar de vrede van Christus) 

de gemeenschap van brood en beker 

dankgebed  

slotlied 974 (staande gezongen) 



Wij zijn aaneengevoegd,  
bedacht met uw genade. 
Op liefde hebt Gij ons gebouwd,  
bedeeld met gaven. 
En wat wij zijn draagt bij  
tot welzijn van elkaar. 
In onze eenheid wordt  
uw liefde openbaar. 

Elkaar bidden wij toe:  
volhard in het geloven, 
verlies uw vreugde niet  
en kom uw pijn te boven, 
Laat lichten uw gezicht  
over de duisternis 
waarin de ander in  
gemis gevangen is. 

Zeg toch het goede aan,  
ook wie u kwaad toewensen. 
De zon gaat op in uw  
nabijheid bij de mensen. 
Hun vreugden en verdriet  
zullen u niet ontgaan; 
in uw omarming heeft  
eenzaamheid afgedaan. 

God, laat geen mensenkind  
uit uw ontferming vallen. 
Weer met uw ruime hart  
het kwade van ons allen. 
Gij zijt te goeder trouw  
geweest van het begin. 
Vasthoudend blijft Gij  
tot uw liefde overwint. 

zending en zegen (besloten met) a: AMEN. AMEN. AMEN.


