
 

Orde van dienst 

bij de intrede van ds. Liesbeth Jansen-Gort 

in de Protestantse Gemeente Nijverdal 

 

 

 

Zondag 22 mei 2022 om 9.30 uur in Het Centrum Nijverdal 

 

Voorgangers: Ds. Wil Kaljouw en Ds. Bertine van de Weg      

                       ds. Hans van Dalen en ds. Liesbeth Jansen-Gort 

Ouderling van dienst:     Dick Beltman 

Welkomsouderling:        Alie ter Avest 

Muzikale medewerking: Harrie Samsen en Irma Molenaar 

 



Toelichting liturgisch bloemstuk 

 

Voorin de kerk staat een prachtig bloemstuk verzorgd door de 

liturgische bloemschikcommissie van onze gemeente. De 

toelichting die zij hier zelf bij schreven, is:  

De bloemen in de schikking zijn rood. 

Dit is de kleur van leven, van liefde, 

van de Heilige Geest, en staat voor geestdrift. 

Het groen is de kleur van de hoop, 

en verwijst naar de toekomst, die we samen tegemoet gaan. 

De open Bijbel verwijst naar het Woord van God, 

dat ons mag samenbinden, 

en van waaruit ons gemeente zijn gestalte mag krijgen. 

De kleurige bloemenring verwijst naar 

onze veelkleurige gemeente. 

 

Zingen voor de dienst: “Vreugde, vreugde, louter vreugde” 

(Bundel Johan de Heer lied 287: 1, 2, 5) 

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde 

is bij U van eeuwigheid. 

Schepper, die ’t heelal verheugde, 

bron van eeuw’ge vreugde zijt. 

Gij, die woont in licht en duister, 

drijft de schaduwen uiteen. 

Hij, die zoekend doolt in ’t duister, 

vindt het licht bij U alleen. 

 

Open nu ook onze ogen 

voor het ware vreugdelicht, 

opdat wij Uw naam verhogen, 

juichend voor Uw aangezicht. 

Want in Christus komt Gij nader 

hem, die onder zonde zucht. 

Ieder wilt Gij zijn een Vader, 

die in Jezus tot U vlucht. 



Wil van ons Uw vreugde geven, 

hef ons op tot U omhoog.  

Gever van onsterf’lijk leven, 

die tot ons U nederboog. 

Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, 

onbevreesd in smart en pijn. 

Laat ons Heer, door Uwe liefde 

eeuwig in Uw vreugde zijn.  

Zingen voor de dienst: “Tel Uw zegeningen”  

(Bundel Johan de Heer lied 256: 1, 2 en 4) 

Als op ’s levenszee de stormwind om u loeit. 

Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeid. 

Tel uw zegeningen, tel ze één voor één. 

En ge zegt verwonderd: hij liet nooit alleen.  

Refrein: Tel uw zegeningen, één voor één. 

               Tel ze allen en vergeet er geen. 

               Tel ze allen, noem ze één voor één 

               en ge ziet Gods liefde dwars door alles heen.  

Drukken ’s levenszorgen u soms zwaar terneer. 

Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer.  

Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien. 

Dan zal ’t harte zingen en de zorgen vlien. 

Refrein 

Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal. 

Wees toch niet ontmoedigd, God is overal. 

Tel uw zegeningen, eng’len luisteren toe.  

Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.  

Refrein 

Welkom en mededelingen namens de kerkenraad  

 



Zingen: Psalm 33: 1 en 6 (De Nieuwe Psalmberijming) 

Juich voor de HEER om Hem te loven; 

oprechte mensen, huldig Hem. 

Haal uit je hart een lied naar boven; 

leg alle liefde in je stem. 

Zing bij de akkoorden; 

speel met nieuwe woorden; 

zing bij harp en luit. 

Maak de mooiste klanken 

om de HEER te danken; 

zing het vrolijk uit. 

Verlangend staan wij uit te kijken 

naar onze redder, onze Heer. 

Hij is ons schild dat niet zal wijken; 

in liefde ziet Hij op ons neer. 

Al zijn zegeningen 

zullen wij bezingen; 

ja, Hij maakt ons blij. 

HEER, wil aan ons denken, 

ons uw zegen schenken. 

U verwachten wij. 

Moment voor stil gebed, bemoediging en groet 

Zingen: “Hoor een heilig koor” (Lied 726: 1 en 2) 

Hoor, een heilig koor van stemmen, 

staande aan de glazen zee,  

halleluja, halleluja, 

God zij glorie, zingen zij.  

Menigten die geen kan tellen, 

als de sterren in hun glans, 

psalmen zingend, palmen dragend, 

in de hemel is een dans. 



Patriarchen en profeten, 

de getuigen van Uw Geest, 

koning, heilige, apostel, 

martelaar, evangelist, 

maagden, moeders, mannen, vrouwen 

die volhardden tot het eind, 

tot U baden in vertrouwen 

die nu stralende verschijnt.  

Presentatie – Opdracht – Gelofte 

Stil gebed 

Zingen: “Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer”  

(Lied 360: 1, 2 en 3) 

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 

houd Gij bij ons Uw intocht, Heer; 

vervul het hart dat U verbeidt, 

met hemelse barmhartigheid. 

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 

de grote Trooster in de tijd, 

de bron waaruit het leven springt, 

het liefdevuur dat ons doordringt. 

Gij schenkt Uw gaven zevenvoud, 

o hand die God ten zegen houdt, 

o taal waarin wij God verstaan, 

wij heffen onze lofzang aan.  

Verbintenis  

(door ds. Wil Kaljouw, ds. Bertine van de Weg,  

ds. Hans van Dalen en ouderling Dick Beltman) 

Aanvaarding en verwelkoming (allen gaan staan) 



Voorganger:  

Gemeente, dit is uw predikant. 

Wilt u Liesbeth Jansen-Gort als herder en leraar in uw midden 

ontvangen en haar hooghouden in haar ambt? 

Gemeente: 

Ja, dat willen wij van harte. 

Vredegroet door nieuwe predikant 

Zingen: “Komt laat ons deze dag” (Lied 672: 1) 

Komt laat ons deze dag 

met heilig vuur bezingen 

en met vernieuwde vreugd, 

want God deed grote dingen. 

Eens gaf de heilige Geest 

aan velen heldenmoed.  

Bid dat Hij ons vandaag 

verlicht met Pinkstergloed.  

Gebed bij de opening van het Woord 

Moment met de kinderen 

Zingen: “Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht”  

(Evangelische LB lied 454: 1 en 2) 

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht 

dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht 

en Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijnt, 

jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn. 

Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet 

of het helder licht geeft of ook bijna niet. 

Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn, 

jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.  

De kinderen mogen naar de nevendienst 



Eerste lezing: 1 Samuel 3: 1 t/m 10 

Tweede lezing: Romeinen 14: 7 en 8 

Lied: ‘You raise me up’ gezongen door Daniël Rodriguez. 

(Nederland zingt vanuit de St. Bavo in Haarlem) 

Verkondiging 

Zingen: “Ik geloof” (melodie Wat de toekomst brengen moge) 

Ik geloof in God de Vader 

die een bron van vreugde is 

louter goedheid en genade 

licht in onze duisternis. 

Hij, de Koning van de kosmos 

het gesternte zingt Zijn eer. 

Heeft uit liefde mij geschapen 

en tot liefde keer ik weer.  

Ik geloof in Jezus Christus 

die voor ons ter wereld kwam. 

Zoon van God en Zoon des mensen, 

Goede Herder, Offerlam. 

Door te lijden en te sterven 

groot is het geheimenis - 

schenkt Hij mij het eeuwig leven 

dat uit God en tot God is.  

Ik geloof dat mijn Verlosser 

door de dood is heengegaan 

en op Pasen God zij glorie 

uit het graf is opgestaan. 

Door het brood dit is Mijn lichaam 

door de wijn dit is Mijn bloed; 

geeft de Vredevorst mij vrede, 

maakt Hij alle dingen goed.  



Kinderen terug uit de nevendienst 

Afscheid leiding kindernevendienst Centrum  

Marga Reimink, Henny van Eijzeren, Jorien Bakhuis en 

Dianne Reimert 

Pastorale mededelingen  

Dank- en voorbeden, afgesloten met het Onze Vader  

Collecte aankondiging  

Slotlied: “Lichtstad met Uw paarlen poorten” 

(Evangelische Liedbundel lied 413: 1, 2 en 4) 

Lichtstad met uw paarlen poorten, 

Wond're stad zo hoog gebouwd 

Nimmer heeft men op deez' aarde, 

Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

 

Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 

              Luist'ren naar zijn liefdestem. 

              Daar geen rouw meer en geen tranen 

              In het nieuw Jeruzalem. 

Heilig oord vol licht en glorie 

Waar de boom des levens bloeit 

En de stroom van levend water 

Door de gouden godsstad vloeit. 

Refrein 

Wat een vreugde zal dat wezen 

Straks vereend te zijn met Hem 

In die stad met paarlen poorten 

In het nieuw Jeruzalem. 

Refrein 



Heenzending en zegen, waarna wij zingen: 

Amen, amen, amen, 

dat wij niet beschamen 

Jezus Christus, onze Heer, 

amen God, Uw naam ter eer.  

Enkele korte toespraken 

Afsluitend: “Ga met God en Hij zal met je zijn” 

(Lied 416:1 en 4) 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met Zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

Er is nu gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij koffie en 

thee en ds. Liesbeth Jansen-Gort en haar man Martijn te 

feliciteren.  

 

 


