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Intrede 
 
De kaarsen worden aangestoken 
 

Stilte 
 
Orgelspel   Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) 
                           - Allegro Maestoso (uit Sonate V op. 65) 
 
 
Welkom en Afkondigingen 
 

(allen gaan staan) 
 
 
Aanvangslied   Psalm 23: vers 1 en 3 

  (Ik wil van God als van mijn Herder  spreken) 
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3.  Gij zalft mijn hoofd met de olie van uw vrede, 
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden. 
Ja, zaligheid en liefde en welbehagen 
zullen mij volgen al mijn levensdagen. 
Ik zal het welkom horen van mijn koning 
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning. 

 
 

Psalmlezing   uit psalm 27: 1-4 
 
 

Votum en groet  
 

Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en nooit laat varen het werk van zijn handen. 
Genade zij u en vrede van God onze Vader 
en van Jezus Christus, onze Heer. 
 

 (allen:)  

 
                     A - - - - - men 
 

 (allen gaan zitten) 

 

Gebed moment van stilte  
 en gesproken gebed 
 overgaand in gezongen Kyrie 
Kyrie 

 
 
 

Psalmregel     psalm 27: 13-14 
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Lied   546   (Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden) 

 
 

2.  Jeruzalem, verheug u in de vrijheid, 
stad van de Heer, die zeer te loven is! 
Wij heffen ’t hoofd omhoog, o Sion, gij zijt 
ons aller moeder, stad die boven is. 

 
3.  Jeruzalem, de stad van de belofte, 

verwacht een nieuw bestaan van hogerhand. 
De Zoon daalt van de Vader uit de hoogte 
en maakt de aarde tot zijn vaderland. 

 
4.  Daar zal zijn zegen zich alom verbreiden, 

in heel de wereld overvloed van brood. 
Zo zal het zijn aan ’t einde van de tijden, 
de dageraad van God is rozerood. 

 
5.  Die in uw lijden zijt terneergezeten, 

leef  uw verlosser gretig tegemoet, 
want deze tijden zijn U toegemeten, 
maar als Hij komt, dan maakt Hij alles goed. 
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Verbintenis: 
 
Presentatie 
 
Opdracht 
voorganger:  
Wij zijn de eersten niet die in geloof 
de weg van de belofte trachten te gaan, 
want vele getuigen gingen ons al voor. 
Tussen hoop en vrees gingen ook zij 
op weg naar het land van belofte, 
naar een leven en samenleven 
in recht en gerechtigheid, 
in waarheid en vrede, 
op Gods aarde onder zijn hemel. 
Nooit heeft het aan mensen ontbroken 
die al gaande de richting wezen: 
de aartsvaders en –moeders in Israël, 
Mozes en Elia, Debora en Hanna, 
zangers, zieners, priesters, profeten, 
allen gingen zij ons voor op die weg. 
Schuldeloos zijn zij niet gebleven, 
maar de God van hemel en aarde 
bleef hen roepen, – en zij gingen. 
Toen de tijd vervuld was, zond Israëls God 
zijn geliefde op de weg ook ons tegemoet. 
Hij heeft ons liefgehad tot in de dood, 
zo heeft Hij de weg tot het leven gebaand 
en Hij roept ons om Hem daarop te volgen. 
Apostelen, evangelisten, herders en leraars, 
zij hebben getuigd dat Jezus de weg is, 
de waarheid ook, het leven zelf, 
in vreugde, eenvoud en barmhartigheid. 
Om die weg al zoekend te vinden, 
willen wij volgelingen van Christus zijn, 
volharden in het onderwijs der apostelen, 
in de gemeenschap der heiligen, 
in het delen van brood en beker 
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en in het gezamenlijke gebed. 
Daarin gaan u de dienaren voor, 
om u te bemoedigen en terecht te wijzen, 
om de getuigen voor u te doen spreken 
en de tegensprekers de mond te stoppen, 
om samen met u de lofzang te zingen, 
om met u om ontferming te roepen 
en om u de heilstekenen te doen zien. 
Samen op weg naar het rijk van de vrede, 
waar de gerechtigheid zal wonen 
en God zal zijn: alles in allen. 
allen: Amen 
 
Gelofte 
En u, Joas van der Schoot, die nu gereed staat uw ambtswerk  
op deze plaats te aanvaarden: 
herinner u altijd met dankbaarheid, 
dat het Christus’ eigen kudde is, 
die u wordt toevertrouwd. 
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. 
 
Eenmaal bent u in het ambt 
van dienaar des Woords bevestigd. 
Daarbij hebt u uitgesproken 
dat u de heilige Schrift aanvaardt 
als de bron van de prediking 
en als enige regel van het geloof 
en dat u zich wilt verzetten 
tegen al wat daarmee strijdig is. 
U hebt beloofd geheim te zullen houden 
wat vertrouwelijk te uwer kennis mocht komen 
en uw taak te vervullen 
overeenkomstig de orde van de kerk. 
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Nu u uw ambtsbediening 
in de wijkgemeente Maaskant Open Grenzen 
op u zult nemen, vraag ik u daarom: 
Gelooft u dat u in uw beroeping door deze gemeente 
door God zelf tot deze dienst bent geroepen? 
Ja, dat geloof ik. 
 
En belooft u uw ambt ook op deze plaats 
waardig en trouw te bedienen 
met liefde voor de gemeente 
en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt? 
Ja, dat beloof ik. 
Daartoe helpe mij God. 
 
Gebed 
Broeders en zusters, 
laten wij bidden tot de almachtige God 
in gemeenschap met heel de Kerk in hemel en op aarde, 
dat Hij zijn genade geeft aan hem 
die Hij geroepen heeft als dienaar des Woords. 
 
gebedsstilte 
 
Lied   360   (Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer) 
vers 1, 2, 4, 6 door gemeente, 3 en 5 door Maascantorij 
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Gemeente 2.  Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 

 
Cantorij 3.  Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 

o hand die God ten zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan. 

 
Gemeente 4.  Verlicht ons duistere verstand, 

geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft. 

 
Cantorij 5.  Verlos ons als de vijand woedt, 

geef, Heer, de vrede ons voorgoed. 
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, 
geen ongeval ons leven schaadt. 

 
Gemeente 6.  Doe ons de Vader en de Zoon 

aanschouwen in de hoge troon, 
o Geest, van beiden uitgegaan, 
wij bidden U gelovig aan. 

 
 
Verbintenis 
 
God, onze hemelse Vader, 
die u naar deze plaats heeft geroepen, 
verbinde u aan deze gemeente 
en geve u de genade, 
dat u daarin trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn. 
 

De voorganger bekrachtigt deze woorden met een handdruk 
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Aanvaarding en verwelkoming 
 

Gemeente, dit is uw predikant. 
Wilt u Joas van der Schoot 
als herder en leraar in uw midden ontvangen 
en hem hooghouden in zijn ambt? 
Ja, dat willen wij van harte 
 

De nieuw-verbonden dienaar neemt de leiding van de dienst over 
 

Vredegroet 
 

De vrede van de Heer zij altijd met u. 
En met uw geest. 
Wenst elkaar de vrede. 
 

Orgelspel       Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) 
                       - Andante & andante con moto (uit Sonate V op. 65) 
 

Inleiding bij de lezingen 
<De kinderen gaan naar de kinderdienst> 
 

Schriftlezingen 
 

1ste   lezing:  Efeziërs 5: 8-17  
2de   lezing: Johannes 9: 1-13, 26-39 
 
Lied  534   (Hij die de blinden weer liet zien) 
vers 1 en 4 gemeente, vers 2 en 3 Laurenscantorij 
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Cantorij 2.  Hij die de lammen lopen liet 
hun dode krachten deed ontvlammen 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 

 
 

Cantorij 3.  Hij die de armen voedsel gaf 
met overdaad hen kwam verwarmen 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 

 
 

Gemeente 4.  Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 

 
 
 

Preek 
 
 
 
 
 

Laurenscantorij:  J.P. Sweelinck  
-Psalm 122 

 
 
 
 
Uit de gemeente 
 
 
 
 
Collecte (aankondiging) 
<De kinderen komen terug> 
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Lied  612   (Wij komen als geroepen) 
 

 

2.  Geroepen om te leven, 
gehouden aan zijn woord 
van uitgesproken vrede, 
van liefde ongehoord. 
Herboren, uitgetogen 
uit de toevalligheid, 
bestemd voor de genade, 
het donker al voorbij. 
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3.  Getekend voor ons leven 
als kind'ren van het licht, 
gezaaid op hoop van zegen, 
de dag als vergezicht. 
God, breng ons zelf op adem 
en treed in ons bestaan. 
Bezegel onze vreugde 
hier met uw eigen naam! 

 

Dankzegging, voorbeden,  

stil gebed en Onze Vader 
 
(allen gaan staan) 
 
Slotlied  825   (De wereld is van Hem vervuld) 

vers 1, 4 en 7 

 
 



13 
 

4.  Hij meet ons tijd en ruimte toe 
genoeg om Hem te vinden. 
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe 
wij tasten in den blinde 
naar Hem, uit wie ons leven is. 
Eens treedt Hij uit de duisternis 
en noemt ons zijn beminden. 

 
 

7.  Want Hij die zozeer anders is 
dan al wat wij vereren, 
verscheen in de geschiedenis, 
God zelf, de Heer der heren. 
De eeuwen der onwetendheid 
zijn om, – het is de hoogste tijd 
tot Hem ons te bekeren. 

 
 
Zegen    

 (allen:)                

 
    A - - - - - men 

 

 

Orgelspel - improvisatie    

 

 

Uitgangscollecte bestemd voor Missionair werk  

  Ontdekken in de kliederkerk 

 

 

U kunt uw collecte bijdrage ook overmaken op NL 76 INGB 0000 7665 04 
t.n.v. Wijkkas Maaskant Open Grenzen 
o.v.v. Missionair werk Ontdekken in de kliederkerk 
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Na de dienst is er gelegenheid onze nieuwe dominee geluk 

te wensen en elkaar bij een kopje koffie te ontmoeten. 

 

 

 

Ook de Wereldwinkel is een bezoek waard    
 
 
 
 
Aan deze dienst werken mee: 
 

ouderling van dienst  Christian Jongeneel   
diaken    Dideri Mattijsen 
voorgangers    ds Harold Schorren  en 
    ds Joas van der Schoot 
lector    Frederique Veldman 
organist    Hayo Boerema 
collectant    Jan Felix 
ontvangst      Lisette Hemmen en  
    Annelies van Heest 
kinderdienst   Cora van Haaren 
 
m.m.v. Maascantorij o.l.v. Hanny Koolschijn 

Laurenscantorij o.l.v. Wiecher Mandemaker  
   
 

 

 

Vanavond in de Laurenskerk: 
 

19.00 uur: Cantatedienst   

  Voorganger is ds Harold Schorren 
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Contactgegevens van Corry van Eekeren-Dolk 
Dolk1939@ziggo.nl 
Telefoon: 06-15211543 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie de e-mailbrief  van onze gemeente wil ontvangen 
of de preek van deze dienst, melde zich even bij: 

mkog@kerkenindelaurens.nl 
 
 
 
 
 

mailto:Dolk1939@ziggo.nl
mailto:mkog@kerkenindelaurens.nl
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QR CODE MKOG 

Doe digitaal mee met de collecte via de Givt app 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u wilt reageren op de dienst, spreekt u dan gerust na afloop 
iemand van de kerkenraad aan. 

Hopelijk mogen we u vaker begroeten in een dienst 
 

 


