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Liturgie 

 

voor de dienst op 21 april 2013 

 

In deze dienst zal mw. ds. M.R.H. van Beusichem 

als predikant verbonden worden 

aan de Vluchtheuvelgemeente te Zetten 

 

Voorganger:    mw. ds. A.E. I. Zaal uit Hemmen 

Organist:    Henk Heins 

Vluchtheuvelcantorij:  o.l.v.  Dineke Hendricks 

Ouderling van dienst:  Joke Kiers 



2 

THEMA : LUISTEREN 

Orgelspel 

Welkom 

Stilte 

Votum en groet 

Zingen: Tussentijds 1 (cantorij en gemeente) 

Cantorij: 

Cantorij: 

2 

Dit huis van hout en steen, dat lang 

de stormen heeft doorstaan, 

waar nog de wolk gebeden hangt 

van wie zijn voorgegaan, 

11 

Bloemstuk bevestiging Mariska 

 
De basis van de liturgische schikking  is een krans, de kring van de 
gemeente, verbonden met elkaar. 

De krans is omwikkeld met klimop,  wat de  trouw van God symboli-
seert. 

Het rood van het kleed en de rozen verwijst naar de Heilige Geest 

De rode Gerbera geeft de blijdschap weer dat we Mariska als onze 
predikant mogen verwelkomen. 

Het Gipskruid vertelt van de beweeglijkheid en vindingrijkheid van 
onze gemeente. 

Groen is de kleur van de hoop, verwijzend naar de toekomst die we 
samen hoopvol tegemoet gaan. 
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1 

May the road rise to meet you 

May the wind be always at your back 

May the sunshine warm upon your face 

The rains fall soft upon your fields 

 

Refrein: 

And until we meet again 

Until we meet again, 

May God, may God hold you in the palm of His hand 
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May the sun make your days bright 

May the stars illuminate your nights 

May the flowers bloom along your path 

Your house stand firm against the storm 

 

Refrein: 

And until we meet again 

Until we meet again 

May God, may God hold you in the palm of His hand 

 

Wegzending en zegen 

 

 

 

Cantorij en gemeente zingen: An Irish blessing 
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Allen: 

3 

dit huis, dat alle sporen draagt 

van wie maar mensen zijn, 

de pijler die het alles schraagt, 

wilt Gij die voor ons zijn? 

 

Allen: 

4 

Zal dit een huis, een plaats zijn waar 

de hemel open gaat, 

waar Gij ons met uw eng’len troost, 

waar Gij U vinden laat? 

 

Cantorij: 

5 

Onthul ons dan uw aangezicht, 

uw Naam, die met ons gaat 

en heilig ons hier met uw licht, 

uw voorbedachte raad. 

 

Cantorij: 

6 

Vervul ons met een nieuw verstaan 

van ‘t Woord, waarin Gij spreekt 

en reik ons zelf als leeftocht aan 

het Brood, dat Gij ons breekt. 

 

Allen: 

7 

Dit huis slijt met ons aan de tijd, 
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maar blijven zal de kracht 

die wie hier schuilen verder leidt 

tot alles is volbracht. 

 

Gebed 

 

Cantorij zingt: Tussentijds 70 

 

Presentatie 

 

Opdracht 

 

Gelofte 

 

Zingen: Tussentijds 111 : 2 

 

Bewaar haar, die hier voor U staat, 

dat zij haar weg met vreugde gaat; 

geef aan uw engelen bevel 

haar trouw te zijn als metgezel. 

 

Verbintenis en handoplegging 

 

Aanvaarding en verwelkoming (allen gaan staan) 

Gemeente van de Vluchtheuvelkerk, dit is uw predikant. 

Wilt u Mariska van Beusichem als herder en leraar in uw 

midden ontvangen en haar hooghouden in haar ambt? 

Gemeente, wat is daarop uw antwoord?  

 

De gemeente antwoordt: ‘Ja, van harte!’ (gemeente gaat zit-
ten) 
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3 

Zij daalt als vruchtbaar zaad 

tot in de groeve af 

omdat zij niet verlaat 

wie toeven in het graf. 

4 

Omdat zij niet vergeet 

wie godverlaten zijn: 

de wereld hemelsbreed 

zal goede aarde zijn. 

5 

De sterren hemelhoog 

zijn door dit zaad bereid 

als dienaars tot de oogst 

der goedertierenheid. 

6 

Het zaad der goedheid Gods, 

het hoge woord, de Heer, 

valt in de voor des doods, 

valt in de aarde neer. 

7 

Al gij die God bemint 

en op zijn goedheid wacht, 

de oogst ruist in de wind 

als psalmen in de nacht. 

 

(De gemeente wordt genodigd een kring te vormen) 
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Meditatief orgelspel 

Cantorij zingt: Cantique de Jean Racine (G. Fauré) 

Gebeden 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afgesloten met ‘Onze Vader’ 

 

Mededelingen en collecte 

 

Slotlied: Gezang 223 

2 

Gods goedheid is te groot 

voor het geluk alleen, 

zij gaat in alle nood 

door heel het leven heen. 

5 

Zingen : Tussentijds 113: 1 en 2  

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.  
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Vredegroet 

 

V: de Heer zij met u 

A: ook met  u zij de Heer 

 

Gebed bij de opening van de schrift 

 

Cantorij zingt: Psalm 16 ‘Hoor je mij?’ (in bewerking van 
Huub Oosterhuis) 

 

Lezing: Johannes 10: 22 - 30  

22 In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het 

was winter. 23 Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salo-

mo. 24 Daar kwamen de Joden om hem heen staan, en ze vroegen 

hem: ‘Hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de messias 

bent, zeg het ons dan ronduit.’ 25 Jezus antwoordde: ‘Dat heb ik u 

al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik namens mijn Vader doe 

getuigt over mij, 26 maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij 

mijn schapen hoort. 27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik 

ken ze en zij volgen mij. 28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit 

verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. 29 Wat mijn 

Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit 

de hand van mijn Vader roven, 30 en de Vader en ik zijn e e n.’  

Zingen: Tussentijds 17 
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2 

Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Als genade die ons toekomt 

is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, / vergezicht, 

steek ons met uw stralen aan! 
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Alle eer en alle glorie 

geldt de Geest, die leven doet, 

die de eenheid in ons ademt, 

vlam die ons vertrouwen voedt! 

Levenszon, / liefdesbron, 

maak de tongen los voorgoed! 

 

Uitleg 

 


