




Het Centrum, Afscheidsdienst

Zondag 25 september 2022, 9:30 uur

Voorganger: ds. Wil Kaljouw

Ouderlingen: Alie ter Avest en Gerrit Stokvis

Diakenen: Alie Pennings, Gerrit en Henny Mengerink

Organist: Gerjan Kamerling

Lector: Ineke ten Brug



Het Centrum, Afscheidsdienst

Zondag 25 september 2022, 9:30 uur

Pianist: André Bijleveld

Cantorij onder leiding van Gerdinand Piksen

Taizé-muziekgroep



Welkom

Zingen Ps 116: 1,2,3,5

Ds. Liesbeth Jansen-Gort 
ontsteekt de Paaskaars.











Votum en groet

Drempelgebed

Zingen: Create in me a clean heart



Create in me a clean heart, oh God 
And renew a right spirit within me 
Create in me a clean heart, oh God 
And renew a right spirit within me 
Cast me not away from Thy presence, oh Lord 
And take not Thy holy spirit from me 
Restore unto me the joy of Thy salvation
And renew a right spirit within me 

(Psalm 51, vertaling: Schep, o God, in mij een nieuw hart en 
vernieuw mijn geest, verwerp mij niet uit Uw aanwezigheid 
en geef me opnieuw de vreugde van uw heil. )



Kyriegebed, Na iedere bede zingt de Cantorij het Kyrie.

Glorialied: lied 304: 1,2,3  Wisselzang cantorij en gemeente









Kinderen gaan naar de Kindernevendienst



Gebed voor de schriftlezing

Schriftlezing: 1 Koningen 19: 1-18 



1Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan,

ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. 2Toen 

liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen:

‘De goden mogen met mij doen wat ze willen als u 

morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij.’ 

3Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden.

Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht 

achter 4en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. 

Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend 

naar de dood, en zei: ‘Het is genoeg geweest, HEER.



Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn 

voorouders.’ 5Hij viel onder de bremstruik in slaap,

maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei:

‘Sta op en eet wat.’ 6Elia keek op en ontdekte naast zijn 

hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken, en een 

kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken ging hij 

weer onder de struik liggen. 7Maar de engel van de 

HEER kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: ‘Sta 

op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je.’ 8Elia 

stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij,



gesterkt door dit voedsel, veertig dagen en veertig 

nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam,

de berg van God. 9Daar ging hij een grot binnen om er 

de nacht door te brengen.

Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: 

‘Elia, wat doe je hier?’ 10 Elia antwoordde: ‘Ik heb me 

met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van 

de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw 

verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren 

verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige



overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn

leven voorzien.’ 11‘Kom naar buiten,’ zei de HEER,

‘en treed hier op de berg voor Mij aan.’ En daar kwam de 

HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag 

voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan 

stukken sloeg, maar in die windvlaag bevond de HEER 

zich niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, 

maar in die aardbeving bevond de HEER zich niet. 12

Na de aardbeving was er vuur, maar in dat vuur bevond 

de HEER zich niet. Na het vuur klonk het gefluister van



een zachte bries. 13 Toen Elia dat hoorde, sloeg hij

zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten

en ging in de opening van de grot staan. Toen klonk een 

stem, die tegen hem zei: ‘Elia, wat doe je hier?’ 14Elia 

antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor 

de HEER, de God van de hemelse machten, maar de 

Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich 

neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. 

Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook 

op mijn leven voorzien.’ 15De HEER zei tegen Elia:



Keer terug en ga naar de woestijn van Damascus.

Daar aangekomen moet je Hazaël tot koning van

Aram zalven. 16Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven 

tot koning van Israël, en Elisa, de zoon van Safat, uit 

Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven. 

17Wie ontkomt aan het zwaard van Hazaël, zal gedood 

worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van 

Jehu, zal gedood worden door Elisa.

18Maar Ik zal in Israël zevenduizend mensen overlaten 

die niet voor Baäl hebben geknield en hem niet hebben 

gekust.’



Taizégroep met gemeente:
Bleib mit deiner Gnade mit uns, lied 256



Nederlandse tekst: Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God.
O, blijf met uw genade bij ons, licht in het duister.



Markus 9: 2-8

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes 

met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen 

waren. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn 

kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele 

wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. 

Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze 

spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen 

Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie 

tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor



Elia.’  Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze 

waren door schrik overweldigd. Toen kwam er een wolk, 

die hen overdekte, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is 

mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’ Ze keken om zich 

heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die 

nog bij hen stond.



Cantorij:
BWV 245 Johannes Passion 05
Choral "Dein Will gescheh , Herr Gott, zugleich"



Prediking: Elia in de woestijn





Taizégroep met gemeente: Nada te turbe, lied 900



Vertaling: Laat niets je verontrusten of wanhopig maken,
wie zich aan God vasthoudt komt niets tekort,
God alleen is genoeg.



Vertaling: Laat niets je verontrusten of wanhopig maken,
wie zich aan God vasthoudt komt niets tekort,
God alleen is genoeg.



Pastorale afkondigingen

Dankgebed en voorbeden



Collectedoel: Kerkelijke doeleinden
zoals pastoraat en eredienst,
onderhoud gebouwen en orgels.

U kunt uw gift geven bij de uitgang.

Ook kunt u geven via de Scipio-app

Of u kunt uw gift overmaken op rekeningnr.  
NL96 RABO 0327 3039 72
t.n.v. PG Nijverdal o.v.v. Januari project



Afscheid: zingen lied 263 1,2,3  Wees Gij mijn toevlucht…..









Orde voor het afscheid van een dienaar des Woords.

Gebed



Slotlied: Lied 675: 1 en 2

















Zegen

Gezongen Amen



Toespraken



Liturgische schikking



Liturgische schikking
Liturgische schikking bij het
afscheid van ds. Wil Kaljouw
In de schaal zien we heel veel
verschillende bloemen, die het
symbool zijn van onze veelkleurige
gemeente.
De grote bladeren van de vingerplant
beelden zegenende handen uit.
De handen van Wil die 17 jaar lang
aan het eind van de zondagse dienst
Gods zegen over ons uitsprak.
We hopen dat ook die zegen met
Wil en Francien mee mag gaan naar
hun nieuwe gemeente in Zaamslag.



Liturgische schikking bij het afscheid van ds. Wil Kaljouw
In de schaal zien we heel veel verschillende bloemen, die 
het symbool zijn van onze veelkleurige gemeente.
De grote bladeren van de vingerplant beelden
zegenende handen uit.
De handen van Wil die 17 jaar lang aan het eind van de 
zondagse dienst Gods zegen over ons  uitsprak.
We hopen dat ook die zegen met Wil en Francien mee mag 
gaan naar hun nieuwe gemeente in Zaamslag.



Collectedoel: Kerkelijke doeleinden
zoals pastoraat en eredienst,
onderhoud gebouwen en orgels.

U kunt uw gift geven bij de uitgang.

Ook kunt u geven via de Scipio-app

Of u kunt uw gift overmaken op rekeningnr.  
NL96 RABO 0327 3039 72
t.n.v. PG Nijverdal o.v.v. Januari project






