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Orde van dienst voor zondag 16 januari 2022 
in de St. Gudulakerk te Lochem 
Thema: Verbindende gaven 
 
Voorganger:  Marcel Zijlstra 
Orgel:   Els Dijkerman 
Ouderling:  Remco van Donk 
Diaken:  Gerben Hoentjen 
Lector:  Yvonne Lamberts  
 
In deze dienst markeren wij het terugtreden per 1 januari 2022 van: 

− Pieter Bas ter Maat (ouderling-kerkrentmeester) 

− Roelof Prinsen (diaken) 

− Ouderling-kerkrentmeester Gerrit te Rietstap is helaas verhinderd 
 
En worden in het ambt bevestigd: 

− André Blankestijn als ouderling-kerkrentmeester (vz CvK) 

− Amanda Jansen als pastoraal ouderling 

− Dienke Geurtz als ouderling met bijzondere opdracht: ‘nieuwe 
initiatieven’ 

− Marian de Hoop als ouderling-scriba 
 

 
Welkom 
 
Intochtslied: LB (psalm) 134: 1 en 2 (Gij dienaars aan den Heer gewijd) 
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2. Die in het huis des Heren zijt, 
zegen zijn naam en majesteit, 
zing tot zijn eer met luider stem 
en hef uw handen op naar Hem. 

 

Bemoediging en groet 
Ouderl.:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft 
Ouderl.:  en die niet loslaat wat zijn hand begon 
Allen:   van nu aan tot in eeuwigheid, amen 
 

Drempelgebed 
 

Zingen: LB (psalm) 134: 3 (Uit Sion, aan den Heer gewijd) 
3. Uit Sion, aan de Heer gewijd, 

zegene u zijn heiligheid. 
Hij die hemel en aarde schiep, 
Hij is ’t die u bij name riep. 
 

Groet:  
Vg.:    De Eeuwige is met u 
Allen:  Ook met u is de Eeuwige   (we gaan zitten) 
 

Kyriegebed uitlopend op LB 299e (NB: Kyrie in wisselzang tussen 
voorganger en gemeente | Gloriahymne: allen) 
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Gebed  
 

Gedicht: Talenten en gaven, gelezen door Marian de Hoop 
(Gebaseerd op een gedicht van Jannie Hoogendam) 
 

Ieder mens heeft een talent gekregen 
en heel vaak weet je zelf niet welk 
Talent is een gave, zomaar verkregen 
niet een verdienste 
en dat geldt voor elk 
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De één kan goed luis'tren 
de ander mooi zingen 
een ander goed praten 
over heel kleine dingen 
weer een ander kan organiseren 
zonder dat hij 
er veel voor heeft moeten leren 
 

Soms worden talenten 
pas heel laat ontdekt 
je wist niet dat je kon tekenen 
of heel goed kon rekenen 
ze zaten verstopt 
je had je talenten 
onder een deken bedekt 
 

Woeker met je talenten 
doe er iets mee 
als je kunt schilderen 
bijvoorbeeld de zee 
pak dat penseel en plezier er 
desnoods anderen mee 
 

Vaak wordt je er door anderen  
wel op gewezen 
een talent is een gave, een gift 
ik zeg het bij deze... 
 

Die gift gaf je de Heer 
De Schepper van Al 
Hij gaf je talenten 
Maar, dat weet je nu al... 
 

Zingen: kinderlied AWN II, 28 (Kijk eens om je heen) 
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen 
Geef elkaar de hand, je bent niet alleen. 
Want wij moeten samen delen, samen zingen, samen spelen 
Ook al ben je nog maar klein, samen spelen is pas fijn. 
 

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen 
Wij zijn in de wereld niet alleen. 
God kent ieder kind bij name, zeg maar ja en zeg maar amen. 
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Ook al zijn we nog maar klein, God wil onze Vader zijn. 
 

Schriftlezing: 1 Korinthiërs 12: 1-13 (NBV21) 
121Over de gaven van de Geest, broeders en zusters, wil ik u het 
volgende zeggen. 2Zoals u weet was u in de tijd dat u nog niet geloofde 
volledig in de ban van de afgoden, die taal noch teken geven. 3Daarom 
zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan door toedoen van de Geest van 
God zeggen: ‘Vervloekt is Jezus,’ en niemand kan zeggen: ‘Jezus is de 
Heer,’ behalve door toedoen van de heilige Geest. 4Er zijn 
verschillende gaven, maar er is één Geest; 5er zijn verschillende 
dienende taken, maar er is één Heer; 6er zijn verschillende uitingen van 
bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen 
teweegbrengt. 7In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten 
bate van de gemeente. 8Aan de een wordt door de Geest het 
verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde 
Geest het overdragen van kennis; 9de een ontvangt van de Geest een 
groot geloof, de ander de gave om te genezen; 10en weer anderen de 
kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te beoordelen 
of een profetie van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of 
om klanktaal uit te leggen. 11Al deze gaven worden geschonken door 
een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt 
zoals Hij wil. 12Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; 
ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is 
het ook met het lichaam van Christus. 13Wij zijn allen gedoopt in één 
Geest en zijn daardoor één lichaam geworden; of we nu Joden of 
Grieken zijn, slaven of vrije mensen, we zijn allen van één Geest 
doordrenkt.  
 

Zingen: LB 970 (Vlammen zijn er vele) 
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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. 

 

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. 

 

Uitleg en verkondiging: Verbindende gaven 
 

Muziek 
  
Zingen: LB 672: 3 en 6 (In ’t lichaam van de Heer) 
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6. Vul aan wat ons ontbreekt, / want stukwerk is ons pogen. 

En wat ons afleidt van / de vrede uit den hoge, 
laat dat, verheven licht, / in vuur en wind vergaan. 
Houd Gij ons staande door / het wonder van Gods naam. 

 
Afscheid van aftredende ambtsdragers 
 
Vg: Van een aantal van onze ambtsdragers is de maximale 

aaneengesloten ambtstermijn van 12 jaar verstreken, namelijk 
van broeders ouderling-kerkenrentmeester Pieter Bas ter Maat 
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en Gerrit te Rietstap (wiens huidige aftreden wij later nog 
markeren omdat hij nu herstelt van een operatie) en broeder 
Roelof Prinsen. (De aanwezige broeders gaan staan) 

 
Vg: Geliefde broeders, 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. 

 
De gemeente zingt LB 90: 8 (Laat, Heer, uw volk uw daden zien) 

 

 
 
De aftredende ambtsdragers worden toegesproken door de praeses 
van de kerkenraad. De aftredende ambtsdragers nemen daarna weer 
plaats in het midden van de gemeente. 
 

De voorganger nodigt de aantredende ambtsdragers uit om naar voren 
te komen. Zij gaan tegenover de voorganger staan. 
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Vg: Gemeente, tot tweemaal toe heeft de kerkenraad u de namen 
bekend gemaakt van degenen die bevestigd zullen worden in 
het ambt van ouderling. Het zijn – in alfabetische volgorde – 
broeder Adrianus Blankestijn als ouderling-kerkrentmeester 
(voorzitter CvK) en de zusters: Dienke Gerritje Elise Geurtz als 
ouderling met bijzondere opdracht ‘nieuwe initiatieven’, Maria 
Theodora de Hoop als ouderling-scriba en Emmerentia Amanda 
Jansen als pastorale ouderling. 

 

De voorganger vraagt aan de praeses van de kerkenraad of de 
aantredende ambtsdragers zonder bezwaar bevestigd kunnen worden. 
De praeses van de kerkenraad antwoordt dat er geen wettige 
bezwaren zijn ingebracht. 
 

Vg: Dan stel ik vast dat er geen bezwaren zijn. Zij zijn dus waardig 
om in het ambt bevestigd te worden, waartoe de kerk van 
Christus hen geroepen heeft. Loven wij de Heer. 

Allen: Wij danken God. 
 

Opdracht 
 

Vg: Gemeente, laten wij dan horen en overwegen wat de kerk aan 
ambtsdragers heeft toevertrouwd: 

  

 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. 

 

Vg: De apostel Paulus schrijft: ‘Er zijn verschillende gaven, maar er  
 is één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar er is 

één Heer; er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, 
maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen 
teweegbrengt.’ En de apostel zegt: ‘Laat ieder van u de gave die 
hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen te 
helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige 
gaven betaamt.’ Zo worden in de gemeente van Jezus Christus 
mensen geroepen tot het ambt van ouderling en diaken, om 
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samen met de predikanten deze dienstbaarheid te bevorderen 
en dit rentmeesterschap vorm te geven tot heil van allen en tot 
eer van de ene en gezegende Naam. 

 

Vg: En u zusters en broeder die nu gereed staat uw ambtswerk te 
aanvaarden, herinner 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. 

  
 Aanvaard dan uw dienst met blijdschap, voed uzelf met het 

Woord van God, volhard in het gebed en vertrouw op de kracht 
van de heilige Geest. 

 

Gelofte en bevestiging van ambtsdragers die nieuw aanvaarden 
 

Vg: Geliefde zusters en broeder, die nu voor het eerst in de 
Protestantse Gemeente Lochem geroepen wordt tot het ambt 
van ouderling: 

 

 Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente door God 
zelf tot deze dienst bent geroepen? 

 

 Aanvaardt u de heilige Schrift als enige regel van het geloof en 
wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is? 

 

 Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor 
de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg 
brengt; Belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer 
kennis komt; en belooft u uw taak te vervullen overeenkomstig 
de orde van de kerk? 

 

 Wat is daarop uw antwoord, zuster/broeder N 
 Antwoord: Ja. [Daartoe helpe mij God.] 
Gebed 
Vg: Gezegend zijt Gij, Heer onze God, die Israël uit Egypte hebt 

bevrijd en uitgeleid door de dienst van Mozes, Mirjam en Aäron. 
Gij die uw volk profeten, priesters en koningen hebt gegeven, 
mensen geroepen tot uw dienst, gezalfd met uw Geest. 

 

 Gezegend zijt Gij, Heer onze God, die uw Zoon hebt gezonden, 
Jezus Messias, die kwam om te dienen en mensen heeft 
geroepen om in zijn naam elkaar bij te staan en de weg te 
wijzen. 
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 Gij zijt het, die ook vandaag uw gemeente dienstbare mensen 
schenkt om haar te verzorgen, te leren en te leiden en zo uw 
volk toe te rusten tot goede woorden en werken. Wij danken u 
daarvoor, Heer van uw kerk, die leeft en regeert in de eeuwen 
der eeuwen. 

Allen: Amen 
 

Bevestigingswoorden 
Vg: Doopnamen en taak van de ouderling 

 

God onze hemelse Vader 
Geve u zijn heilige Geest 
Tot een vervulling van het ambt van ouderling-taak  
In de gemeente van Jezus Christus. 

Allen: Amen. 
 

Aanvaarding en verwelkoming 
Vg: Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderling(en). Wilt u hen in uw 

midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambt? 
Allen: Ja, dat willen wij van harte 
 

De praeses van de kerkenraad spreekt de nieuwe ambtsdragers toe.  
 

Gedicht :‘Lied van de levende stenen’, gelezen door André Blankestijn 
 

Elke tuinman bouwt een muur 
Om zijn planten te beschutten, 
Om de ranken mee te stutten, 
Wil hij vruchten in zijn schuur. 
 
Stenen vindt hij in het veld, 
Daarna gaat hij passen, meten. 
En geen steen wordt er vergeten, 
Zelfs het kleinste brokje telt. 
 

Hij verzamelt ze bijeen 
En hij stapelt ze in lagen. 
Maar een hoeksteen moet ze dragen. 
Die houdt heel de muur bijeen. 
 

Staat hij stevig, is hij sterk, 
Dan weerstaat hij alle stormen. 
Als wij zelf de stenen vormen 
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Gaat het zo ook met de kerk! 
 

Samen staan wij als een huis, 
Als wij op elkaar vertrouwen, 
Hecht aaneen de muren bouwen. 
Daar alleen is God zelf thuis. 
 

Als de hoeksteen Christus heet 
En de stenen elkaar dragen, 
Mogen wij Hem binnenvragen. 
Welkom wie hier binnentreedt! 

 

Lied: LB 416: 1 en 2 (Ga met God en Hij zal met je zijn) 

 

 
 
2. 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. 
 

Gaven en gebeden 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader  

Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
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Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 

Collecte: 
1e Diaconie Voedselbank    2e Kerk 
 

Wegzending en zegen 

Slotlied: LB 425 (Vervuld van uw zegen) 

 

 
 
Vg:  Zegen 
Allen:  Amen LB 431b 


