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Inleidend orgelspel 
 
Welkom en afkondigingen 
 
Intochtslied: Lied 971: 1 en 2   
1. Zing een nieuw lied voor God de Here  
    en wees van harte zeer verblijd.  
    God wil alhier met ons verkeren,  
    hier wordt een huis voor Hem bereid.  
    Hij heeft de hand en het verstand  
    gezegend voor het werk,  
    de bouw van Christus' kerk. 
 
 2. God wil aan ons telkens weer tonen  
      dat Hij genadig is en trouw.  

    Dat Hij met ons samen wil wonen,  
      geeft ons de moed voor dit gebouw.  

    Maar niet met steen / en hout alleen  
    is 't grote werk gedaan.  
    't Zal om onszelve gaan. 
 

Stil gebed / Votum en Groet  
 
Klein Gloria: Lied 195 
Ere zij de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest, 
als in den beginne, nu en immer 
en van eeuwigheid tot een eeuwigheid. Amen. 
 
Aanvangstekst: Psalm 84: 2, 6  
Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten. (…) 
Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen 
naar U.   
 
Zingen: Lied 84a 
1. Wat hou ik van uw huis, 
    Heer van de hemelse legers. 
    Ik kan zo sterk verlangen naar 
    de binnenpleinen van de Heer. 
    Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
    zo’n blijvende schreeuw om de levende God. 
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2. Een vogel is er thuis, 
    Heer van de hemelse legers. 
    Een zwaluw voedt haar jongen op 
    bij U onder de pannen, God. 
    Wonen bij U is een zegen. 
    zo’n blijvende kans om te zingen voor u. 
 

3. Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan zij van zegen tot zegen 
naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 

 
4.  Ach hoor en kijk naar mij, 
     Heer van de hemelse legers. 
     Ja liever één dag dicht bij U,      
     dan duizend dagen zonder U. 
     Liever bij U aan de drempel 
     dan binnen te zijn in een duistere tent. 
 

5. De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven. 
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
 

Wat hou ik van uw huis! 
 

BEVESTIGING 
 
Presentatie 
Vraag aan voorzitter van de kerkenraad of er zonder bezwaar kan 
worden bevestigd 
 
Opdracht 
Onderwijs: de roeping van predikant en gemeente 
 
Gemeente, laten wij dan horen en overwegen wat de kerk aan een 
dienaar van het Woord heeft toevertrouwd. 
Om de kerk van Jezus Christus bij haar roeping in deze wereld te 
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bewaren zijn haar ambtsdragers gegeven die daartoe ontvangen 
hebben de gaven van de Heilige Geest en de opdracht van de 
gemeente. 
Eén van de ambten, die de kerk te allen tijde onderhoudt, is dat van 
dienaar van het Woord. 
Degenen die met dit ambt worden bekleed, werken samen met hun 
mede-ambtsdragers en zij zullen dienstbaar en herderlijk omgaan 
met de kudde die hun wordt toevertrouwd. 
 
Zij zullen Gods Woord verkondigen, de vergeving van zonden 
aanzeggen en zorg dragen voor de verbreiding van het evangelie, 
zoals de apostelen als eersten die opdracht van de Heer hebben 
ontvangen. Zij zullen de doop bedienen en geloofsonderricht geven. 
Zij zullen voorgaan bij de viering van de Maaltijd van de Heer. 
Samen met de gemeente zullen zij toeleven naar de grote Dag van 
God door haar op het hart te dragen en te zegenen en leiding te 
geven aan haar gebed. 
Zij zullen haar onderwijzen en bemoedigen met woord en wandel 
en, even barmhartig als beslist, haar heiligheid hoeden. 
De zieken zullen zij troosten en de stervenden bijstaan. 
Zij zullen, kortom, met de Goede Herder voor ogen, de gemeente 
waaraan zij zijn verbonden, liefdevol begeleiden, zodat zij in deze 
wereld gestalte kan geven aan haar roeping om van het heil te 
getuigen. 
 
Nu je gereed staat, Jojanneke Dekker, je ambtswerk op deze plaats 
te aanvaarden: 
herinner je altijd met dankbaarheid dat het Christus´ eigen kudde 
is, die je wordt toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door zijn 
bloed; het is zijn kerk. 
 
Aanvaard dan je dienst met blijdschap, bouw de gemeente op; voed 
jezelf met het Woord van God, volhard in het gebed om de kracht 
van de Heilige Geest. 
 
Gelofte 
Voorganger:  

Daarom vraag ik u, geliefde zuster Jojanneke Dekker:  
    Geloof je dat je in jouw beroeping door deze gemeente door God    
    zelf tot deze dienst bent geroepen?  
Kandidaat:  

Ja, dat geloof ik.  
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Voorganger:   
Aanvaard je de heilige Schrift als de bron van de prediking en als 
enige regel van het geloof en wil je je verzetten tegen al wat 
daarmee strijdig is?  

Kandidaat: 
Ja, dat wil ik.  

Voorganger: 
Beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor 
de gemeente en voor alle mensen die de Heer op jouw weg 
brengt, beloof je geheim te houden wat je vertrouwelijk ter 
kennis komt, en beloof je jouw taak te vervullen overeenkomstig 
de orde van onze kerk?  

Kandidaat:  
Ja, dat beloof ik. 
Daartoe helpe mij God. 
 

Gebed, handoplegging en bevestiging 
(Naast ds. Kees van den Berg doen mee aan de handoplegging: 
ds. Ton Jacobs uit Leiden, ds. Carolina Blokland-den Hertog uit 
Geldermalsen, ds. Jan Wolleswinkel uit Meerkerk, dhr. Harry de 
Muinck ouderling Sionkerk en Mw. Efi den Hartog diaken Sionkerk) 
 
Zingen (staande): (bewerkte tekst van) Opwekking 710 
Zegen haar op de weg die zij nu gaat 
Zegen haar op de plaats waar zij nu staat 
Zegen haar in alles, wat U van haar verlangt 
O God zegen haar alle dagen lang! 
 
Vader maak haar tot een zegen 
Ga haar niet voorbij 
Regen op haar met uw Geest Heer 
Jezus kom tot haar 
Als de Bron van leven 
Die ontspringt diep in haar 
Breng een stroom van zegen 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor haar 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven 
Zegen om de ander tot zegen te zijn 
O God zegen ons tot in eeuwigheid 
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Vader maak ons tot een zegen 
Hier in de woestijn 
Wachtend op Uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn  
 
Bekleding met stola door diaken Mw. Efi den Hartog  
Ontvang deze stola en vervul getrouw je dienst, 
en houd daarbij in gedachten het woord van de Heer: 
‘Neem mijn juk op je en leer van mij, 
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ 
 
Aanvaarding en verwelkoming door de gemeente  
(gemeente blijft staan) 
Gemeente, nu ds. Jojanneke Dekker aan jullie als gemeente is 
verbonden, beloven jullie haar als herder en leraar in jullie kring te 
ontvangen, zoals dat van de kerk van Christus verwacht mag 
worden, haar te omringen met medeleven, te dragen in gebed, en 
met haar mee te werken in de dienst van onze Heer? 

 
Gezamenlijk antwoord van de gemeente: 
 Ja, dat willen wij van harte 
 
Toespraak door ds. Kees van den Berg 
 
Zingen: Lied 704:1 en 3 
1. Dankt, dankt nu allen God  
    met hart en mond en handen,  
    die grote dingen doet  
    hier en in alle landen,  
    die ons van kindsbeen aan,  
    ja, van de moederschoot,  
    zijn vaderlijke hand  
    en trouwe liefde bood. 
 
 3. Lof, eer en prijs zij God  
      die troont in 't licht daarboven.  

    Hem, Vader, Zoon en Geest  
    moet heel de schepping loven.  
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      Van Hem, de ene Heer,  
      gaf het verleden blijk,  
      het heden zingt zijn eer,  

    de toekomst is zijn rijk. 
 
INTREDE 
(Ds. Jojanneke Dekker neemt de leiding van de dienst over.) 
 
Vredegroet 
Voorganger: De vrede van de Heer zij altijd met u. 
Allen: En met uw geest.  
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst          
 
Schriftlezing: Johannes 15:1-17 
1‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2Iedere 
rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank 
die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten 
draagt. 3Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd 
heb. 4Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de 
wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie 
geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 5Ik ben de wijnstok 
en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij 
veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 6Wie niet in 
mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt 
met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en 
verbrand. 7Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je 
vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8De grootheid van mijn 
Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en 
mijn leerlingen zijn. 
9Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in 
mijn liefde: 10je blijft in mijnliefde als je je aan mijn geboden houdt, 
zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in 
zijn liefde blijf. 11Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, 
dan zal je vreugde volkomen zijn. 12Mijn gebod is dat jullie 
elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13Er is geen 
grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14Jullie zijn 
mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15Ik noem jullie geen 
slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; 
vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb 
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gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.16Jullie hebben niet 
mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om 
op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de 
Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17Dit draag ik jullie op: 
heb elkaar lief. 
 
Zingen: Lied 119: 1 en 3 
1. Welzalig wie de rechte wegen gaan,  
    wie in de regels van Gods wijsheid treden.  
    Zalig wie zijn getuigenis verstaan,  
    van ganser harte zoeken naar zijn vrede.  
    Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.  
    De weg der zondaars wordt door hen gemeden.  
 

3. U dank ik, Heer, in opgetogenheid.  
    Mijn hart verheugt zich over uw bevelen,  
    U wil ik, die de allerhoogste zijt,  
    in alles volgen, niets voor U verhelen.  
    Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd,  
    verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen. 

 
Verkondiging 
 
Zingen: ‘Heer U bent mijn leven’, uit: Op Toonhoogte nr. 150 
Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, 
zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, 
eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: 
één met God de Vader en verenigd met uw volk; 
tot de dag gekomen is van uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 
Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer; 
zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 
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Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
en in uw vergeving leef ik nu. 
 
Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht, 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht; 
en op duizend wegen zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 
 
Dankgebed /  Voorbeden / Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
uw Naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; 
uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
AMEN 
 
Collecten voor 1. Kerk in Actie en 2. Zending 
 
Zingen: Lied 838: 1, 2 en 4 (staande) 
1. O grote God die liefde zijt,  
    o Vader van ons leven,  
    vervul ons hart, dat wij altijd  
    ons aan uw liefde geven.  
    Laat ons het zout der aarde zijn,  
    het licht der wereld, klaar en rein.  
    Laat ons uw woord bewaren,  
    uw waarheid openbaren. 
 
 2. Maak ons volbrengers van dat woord,  
      getuigen van uw vrede,  
       dan gaat wie aarzelt met ons voort,  
      wie afdwaalt met ons mede.  



  

11 
 

    Laat ons getrouw de weg begaan  
    tot allen die ons verre staan  

      en laat ons zonder vrezen  
      de minste willen wezen. 
 
4. Wij danken U, o liefde groot,  
    dat Christus is gekomen.  
    Wij hebben in zijn stervensnood  
    uw diepste woord vernomen.  
    Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht  
    en het wordt overal volbracht  
    waar liefde wordt gegeven,  
    wij uit uw liefde leven. 
 
Zegen, gevolgd door gezongen ‘Amen’ 
 
Toespraken 
De gemeente wordt verzocht nog even te gaan zitten in verband 
met enkele toespraken.  
Na de toespraken is er voorin de kerk gelegenheid ds. Jojanneke 
Dekker en haar man Jan te feliciteren en in de hal van de kerk kunt 
u elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee.   
 
 
Uitleidend orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gegevens van ds. Jojanneke Dekker: 
Per 18 november:   De Tol 22  

4233 GH Ameide   
0183-785599    
   

Tot 18 november:   071-7850885    
 
Mail: dominee@sionkerkameide.nl 
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Uitleg symbolische bloemschikking 
 
 

Gods Liefde 
3 rode rozen 

Vader, Zoon en Heilige Geest 
 
 
De ene kant:       
Een staf/wijnstok, het symbool van onze  
nieuwe herder en leraar, houvast. 
Rode bloemen en vruchten/bessen    
Het rood en de vruchten van de Geest.  
 
 

De andere kant: 
         een verscheidenheid aan bloemen. 
   Het symbool van de gemeente. 
 
 

Wij mogen als predikant en gemeente met elkaar verbonden zijn 
door het geloof. 

Symbool hiervoor is de boog die beide kanten met elkaar verbindt. 
Vast gehouden door Gods trouw,  

waarvan de klimop het symbool is. 
Centraal de bijbel als Gods woord  van waaruit we Zijn liefde en 

wegen leren. 
 


