
 

Protestantse Gemeente Zutphen  

 
 

Zondag 4 september 2022 
 

 
 

In deze dienst leggen  
Enne de Boer 

Doret Boonstra 
Rick Dollekamp 

Willemien Erbrink 
Bert Hilhorst 

Adriaan van Oosten 
hun ambt neer 

 
en (her)bevestigen wij 

Marietje Oltvoort als ouderling-kerkrentmeester 
en  

Taco Bais als diaken 
 
Voorganger: Ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn  
Organist: Klaas Stok 
Lector: Adriaan van Oosten 
Kosters: Carla van Wouw en Yvonne van der Veeken 
Techniek: Berto Salfischberger en Werner Beldman 
Liedboek licentie: L19129 
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Welkom en mededelingen 
 

Voorbereiding 
 
Kaarsen aansteken - moment van stilte 
 
Koraalvoorspel 
 
Bemoediging en drempelgebed 
 

Ouderling:  Onze hulp in de naam van de Heer 
Allen:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Ouderling:  Gezegend zijt gij God,  
       koning van de wereld. 
                          u, die de morgen ontbood 
                          en het licht heeft geroepen 
Allen:  ZEGEN ONS MET UW LICHT 
Ouderling: Zie ons zoals wij hier samenkomen, 

met onze zorgen, ons verdriet, 
dat wat ons dankbaar maakt. 

Allen:  ZIE WAT IN ONS OMGAAT 
Ouderling: Maak ons tot uw gemeenschap: 

mensen met talenten en eigenaardigheden, 
ieder geroepen bij te dragen aan uw rijk 

Allen:  DOE ONS ELKAAR ZIEN DOOR UW OGEN. AMEN.   
 
Zingen: Psalm 8: 1, 4, 5 en 6 
Kyriegebed afgesloten met 299e 
Glorialied: lied 299e 
 

Rondom het Woord 
 
Groet 
 

V: De Heer zij met u en met jullie 
G: OOK MET U ZIJ DE HEER 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
Moment met de kinderen 
Zingen: lied 923: 1 en 2 
Eerste lezing: Over de eerbied II – Ida Gerhardt 
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Zingen: Psalm 24: 1, 2 en 3 
Tweede lezing: Matteus 13: 1-9 
 
 Lector: Woord van de HEER. 
 Allen:  WIJ DANKEN GOD. 
 
Zingen:  lied 764 
Verkondiging 
Zingen: waar je woont in deze wereld (melodie: gezang 445 Liedboek 
voor de Kerken 1973) 
 

Waar je woont op deze wereld 
tussen bloemen of beton 
elke dag is er nieuw leven 
elke dag een nieuwe zon, 
elke dag een nieuwe kans om 
samen weer op weg te gaan 
en te zoeken naar het wonder, 
naar de God in ons bestaan 

Waar je woont op deze wereld 
tussen bloemen of beton, 
tussen twijfel tussen hoop, 
elke dag is er een zon, 
elke dag een nieuwe kans om 
samen weer op weg te gaan 
samen werken in zijn liefde, 
samen werken in zijn naam 

 
Waar je woont op deze wereld 
tussen bloemen of beton 
tussen twijfel, tussen hoop 
elke dag is er een zon, 
elke dag een nieuwe kans om 
samen weer op weg te gaan 
samen werken in zijn liefde, 
samen werken in zijn naam.  

 

Afscheid en (her)bevestiging 
ambtsdragers 
 
Korte inleiding aftredende ambtsdragers 
Gebed 
Presentatie aantredende ambtsdragers 
Gelofte 
Gebed 
Aanvaarding en verwelkoming 
Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderling en diaken 
Wilt u hen ontvangen in uw midden 
en hen hooghouden in hun ambt? 
Ja, dat willen wij van harte 
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Zingen: 134b (uit Psalmen Anders) 

Allen die God ten dienste staan, 
zegen, bezing zijn grote Naam 
vul uw gebeden dag en nacht 
met lof en dank, aan Hem gebracht 

Ga nu in vrede, ga op weg 
die grote Naam op u gelegd, 
een zegen die uw voeten richt 
en vanuit Sion u verlicht. 

 
Die elk van ons tot leven riep, 
de hemel en de aarde schiep: 
Dat wij door Hem gezegend zijn 
zo voor elk kaar tot zegen zijn.  

 

 
 

Rondom gebeden en gaven 
Bij afkondiging overlijden zingen wij lied 961 
 

Gebeden – stil gebed – Onze Vader 
Tussen de voorbeden zingen we 368f 
 
Slotlied: gezang 479 uit Liedboek voor de Kerken (1973) 
 

Aan u behoort, o Heer der Heren 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren 
het vaste land, de onzeek’re zee 
van U getuigen dag en nacht 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht 

Gij roept het jonge leven wakker 
een tuin bloeit rond het open graf 
er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf 
en vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam 

 
Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed 
de zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet 
t is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis 

 
Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet.  

 
 
Zegen 
 
allen: 


