
Protestantse Wijkgemeente Westerkerk Gouda 
Orde van dienst zondag 27 september, 2e zondag van de herfst 
Afscheid en bevestiging ambtsdragers 
 
IN HET KORT 
 
Om te beginnen 
Muziek 
Welkom & mededelingen 
Zingen: Psalm 103: 1 
Groet & bemoediging 
Drempelgebed 
Zingen: Psalm 103: 7 
Gebed om ontferming 
Gloria: Lied 103-B 
 
Rondom het Woord 
Met de kinderen 
Kinderlied: ‘Een nieuwe dag, een nieuw begin’ 
Schriftlezing: Daniël 2: 1-2a, 26-49 
Psalm: Psalm 25: 1-10 (in beurtspraak) 

Schriftlezing: Filippenzen 2: 12-21 
Verkondiging 
Zingen: Lied 871 
 
Afscheid en bevestiging ambtsdragers 
Zingen: Lied 695 
 
Gebeden en gaven 
Gebeden, afgewisseld met Lied 145-B 
Toelichting op de collecten 
 
Zending en zegen 
Slotlied: Lied 704 (gemeentezang) 
Zegen, gezongen Amen 
Muziek 

 
LEZINGEN VAN DEZE WEEK 
 
Psalm 103: 14-22 
Daniël 2: 1-2a, 26-49 
Psalm 25: 1-10 
Filippenzen 2: 12-21 
Matteüs 21: 23-32 
 
OM TE BEGINNEN 
 
Muziek 
 
Welkom & mededelingen 
 
De gemeente gaat staan. 
 
Zingen:   Psalm 103: 1  Loof nu, mijn ziel, de Here 
 
Groet 

v.  Genade en vrede van God onze Vader, 
  en van Jezus Christus, de Heer. 
a. Amen 

 
Bemoediging 
 

v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v. die altijd trouw blijft 
a. aan het verbond dat Hij met ons sloot. 



Drempelgebed 
 

v. Heer, onze God, vergeef ons al wat wij misdeden 
a. en laat ons weer in vrede leven. Amen 

 
Zingen:  Psalm 103: 7  Maar ’s Heren gunst zal over wie Hem vrezen 
 
De gemeente gaat zitten. 
 
Gebed om ontferming 
 
  v. Laten wij de Heer om ontferming aanroepen  

voor de nood van de wereld, 
en zijn naam prijzen, 
want zijn barmhartigheid heeft geen einde. 
 
[...] 

 
  v. Zo bidden wij samen: 
  a. Heer, ontferm U. Amen 
 
Gloria:   Lied 103-B  Loof nu, mijn ziel, de Here 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Met de kinderen 
 
Kinderlied:  ‘Een nieuwe dag, een nieuw begin’  
 
  1. Een nieuwe dag, een nieuw begin. 
   De ketting van mijn leven, 
   die krijgt er weer een kraaltje bij: 
   een nieuwe dag voor jou en mij, 
   een dag door God gegeven. 
 
  2. Een nieuwe dag, vol licht en kleur, 
   met wolken, vogels, bloemen 
   en kinderen met wie ik speel, 
   wat krijg ik eigenlijk toch veel, 
   te veel om op te noemen. 
 
  3. Een nieuwe dag, een nieuwe kans! 
   Dus zing ik opgetogen: 
   bedankt, God, voor de nieuwe dag, 
   wat fijn dat ik er wezen mag 
   en dat wij leven mogen! 
 



Schriftlezing:  Daniël 2: 1-2a, 26-49 
 
Psalm:   Psalm 25: 1-10 Een psalm van David 
We lezen deze psalm samen, in beurtspraak. 
 

I 1Naar U, HEER, gaat mijn verlangen uit. 
 
  II 2mijn God, op U vertrouw ik, maak mij niet te schande, 

Laat mijn vijanden niet triomferen. 
 

I 3Zij die op u hopen worden niet beschaamd, 
beschaamd worden zij die u achteloos verraden. 

 
II 4Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, 

leer mij uw paden te gaan. 
 

I 5Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, 
Want u bent de God die mij redt, 
op u blijf ik hopen, elke dag weer. 

 
II 6Denk aan uw barmhartigheid, HEER, 

aan uw liefde door de eeuwen heen. 
 

I 7Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, 
maar denk met liefde aan mij 
en laat uw goedheid spreken, HEER.  

 
II 8Goed en rechtvaardig is de HEER: 

hij wijst zondaars de weg, 
 

I 9wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor, 
 hij leert hun zijn paden te gaan. 
 
II 10Liefde en trouw zijn de weg van de HEER: 

voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. 
 
Schriftlezing:  Filippenzen 2: 12-21 
 
  v. Dit is het woord van de Heer. 
  a. Wij danken God! 
 
Verkondiging 
 
Zingen:  Lied 871: 1,3,4 Jezus zal heersen waar de zon 
 



AFSCHEID EN BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 
 
Afscheid ambtsdragers 
 

v. Van een aantal van onze ambtsdragers is de ambtstermijn verstreken, 
namelijk van de ouderlingen Barend Alblas en Dineke Riet, van diaken 
Anja de Zeeuw en van ouderling-kerkrentmeester Cor den Hartog.   

 
De aftredende ambtsdragers gaan staan. 

 
Persoonlijk woord 

 
 v. Geliefde broeders en zusters,  

wij laten u gaan en zeggen u dank 
   voor de overtuiging, de inzet en de liefde 

waarmee u uw dienst in Christus’ kerk hebt vervuld. 
   

Wat blijft, is de verbondenheid met het ambt, 
waarin alles wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen geheim zal 
blijven, ook na uw afscheid. 

 
Gebed 

 
Bevestiging ambtsdragers 
 

 Presentatie 
De te bevestigen ambtsdragers gaan staan. 

 
v. Gemeente, tot tweemaal toe heeft de kerkenraad 
 u de namen bekend gemaakt 
 van degenen die bevestigd zullen worden 
 in het ambt van ouderling, te weten 
 Tijmen Brouwer de Koning en Hester van Dijk. 
 

Tegen hun bevestiging zijn geen bezwaren ingebracht. 
Zij mogen dus bevestigd worden  

   in het ambt waartoe de kerk van Christus 
   hen geroepen heeft. 
 
  v. Loven wij de Heer! 
  a. Wij danken God. 
 

Zingen:  Lied 695: 1,2 Heer, raak mij aan met uw adem 
 

Opdracht 
 

Geloften 



 
Zingen:  Lied 695: 3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt 

 
  Gebed 
 
  Bevestiging 

De te bevestigen ambtsdragers komen om de beurt naar voren om neer te knielen voor de 
bevestiging en handoplegging.  

 
  Zingen:  Lied 695: 4 Kom en doorstraal mijn dagen 

 
Aanvaarding en verwelkoming 
De gemeente gaat staan en blijft staan tot na het zingen van lied 695: 5. 
 

v. Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderlingen. 
 Wilt u hen in uw midden ontvangen 
 en hen hooghouden in hun ambt? 
a. Ja, dat willen wij van harte. 

 
Zingen:  Lied 695: 5 Heer, raak ons aan met uw adem 
De gemeente en de bevestigde ambtsdragers gaan weer zitten. 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Gebeden  
De gebeden worden afgewisseld met het zingen van lied 368-J (‘Heer, hoor ons bidden, laat komen 
uw rijk’) en worden besloten met het samen bidden van het Onze Vader. 
 
Toelichting op de collecten 
 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied:  Lied 704  Dank, dank nu allen God 
Allen staan. We zingen dit lied gezamenlijk, als gemeentezang. We blijven staan voor de zegen. 
 
Zegen 
De zegen wordt besloten met een gezongen ‘Amen’.  
 
Muziek 
Na de zegen gaan we nog even zitten. Terwijl we luisteren naar de muziek gaan de deuren open en op 
aanwijzing van de coördinatoren verlaten we de kerk. 
 

 


