
Dienst van afscheid, herbevestiging en bevestiging  
 
16 mei 2021, Gereformeerde Kerk te Ommen (9.30 uur) 
 
 
Voorganger: ds. Hans Baart 
Lector: mw. Lidy Zwiers 
Organist: dhr. Riekus Hamberg 
Zang: mw. Anneke Hamberg  
Ouderling van dienst: mw. Erna Martens 
Kindernevendienst: mw. Alieke Dijk 
 
 
 
INTREDE 

Welkom door de lector  
‘Handdruk’ aan de voorganger 
Bemoediging en groet 

 *Gebed van toenadering Lied 293  
Een paar woorden bij de dienst 
*Psalmengebed rond psalm 27 
een mix van de gezongen Ps.27: 1 en de gelezen impressie van Psalm 27 van Hans Bouma 
Moment met de kinderen 

 
 
DIENST VAN DE SCHRIFT 

Inleiding op de lezing 
Lezing | 1Tessalonicenzen 5:12-28 (Naardense 
Bijbelvertaling) 

 Overdenking – ‘Wat heb je nodig?’  
 Muziek door de organist 

 
 

AFSCHEID EN WELKOM 
*Lied ‘Aan de Tafel wordt het stil’ (Opw. 705) 
*Lied 1005  
*Lied 362: 2 

 
 
DIENST VAN DE TOEWIJDING 
 Aandacht voor de collecten 

Pastorale mededelingen 
Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – het 
gebed van Franciscus van Assisi  

  
 
WEGZENDING EN ZEGEN 

Zegen 
*Slotlied 423   

De bevestigingsvragen: 
1. Geloof je dat deze nodiging teruggaat tot de stem van God? 
2. Wil je leven in het licht dat gloort in de Schriften? 
3. Beloof je om met waardigheid en trouw het ambtswerk te doen, 
met liefde voor de gemeente 
en voor alle mensen die je onderweg gegeven worden, 
daarbij geheimhoudend wat geheimgehouden moet worden? 
4. Beloof je om de kerk te dienen overeenkomstig haar regels? 

Gebed van Franciscus van Assisi: 

 

Heer, maak mij een instrument van uw vrede  

Laat mij liefde brengen waar haat is.  

Laat mij vergeving brengen waar schuld is.  

Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.  

Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.  

Laat mij geloof brengen waar twijfel is.  

Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.  

Laat mij licht brengen waar duisternis is.  

Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.  

 

Heer, laat mij ernaar streven 

niet dat ik getroost word, maar dat ik troost, 

niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp, 

niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb. 

 

Want door te geven ontvangen we,  

door onszelf te vergeten vinden we,  

door te vergeven wordt ons vergeven,  

door het leven prijs te geven staan we op tot 

het eeuwige leven. 

Amen 


