
 Zondag 10 oktober 2021, 9.30 uur 
 

Vierde zondag van de herfst 
Parallelkerkdienst met de  

Petrusgemeinde te Schwerin 
en afscheid van Job de Jong 

Thema: EEN SCHATKAMER VOL LICHT 
 

 

 

In deze dienst vieren we samen met onze partnergemeente in Schwerin onze 
vriendschap. We nemen afscheid van Job de Jong. 

  
Orgelspel  
 

OM TE BEGINNEN 
 
De ambtsdragers en medewerkers komen binnen.  
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst 
 
Kaarslicht  De twee kaarsen op tafel die Woord en Wereld symboliseren en de 
kerk van de Oosterkerk worden ontstoken aan het licht van de Paaskaars. 
Ook zal er een kaars aangestoken worden die onze verbondenheid met de 
Petrusgemeinde in Schwerin symboliseert.  
 
Stilte 

 
Iedereen gaat (zo mogelijk) staan, als de organist begint te spelen. 
 

Aanvangslied    Lied (psalm) 98: 1 (zanggroep) en 3 (allen, Duits) 

 
Frohlocket, jauchzet, rühmet alle 
erhebt ihn mit Lobgesang! 
Sein Lob tön im Posaunenschalle 
in Psalter- und in Harfenklang 
Auf, alle Völcker, jauchzt zusammen 

Gott macht, dass jeder jauchzen kann; 
sein Ruhm, sein Lob muss euch entflammen, 
kommt, betet euren König an! 
 
Bemoediging en drempelgebed 
 
O: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
O: Zijn trouw duurt eeuwig 

G: HIJ LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOS 
O: God, wijk ons tot leven 
G: DOE ONS ZINGEN 
O: zodat zorgen, angst en somberheid 
 ons niet in de greep houden 
G: EN UW KRACHT IN ONS IS. AMEN 
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Iedereen gaat weer zitten 
 

Kyriegebed, afgewisseld met kyrielied uit Taizé: lied 301g (1e keer door de 
zanggroep, 2x allen) 
 

Glorialied   Lied 117d, 1e keer door de zanggroep, 2x allen 
 
Groet 

v: De Heer zal bij u zijn! 

g: DE HEER ZAL U BEWAREN! 
 

 

Gebed, tekst uit het Liedboek 2013 p. 1361 (Jan Bakker) 
 
 

RONDOM HET WOORD  
Schriftlezing   Psalm 119 in fragmenten, gelezen en gezongen: 
Zingen    Lied 119b 

Schriftlezing  Johannes 8: 12-20 
Zingen    Lied 792 Zangroep: 1 en 2; allen: 3 en 4 
Preek 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen    Lied 695 Zanggroep: 1, 2 en 4; allen: 3 en 5      
 
DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 
 

Impressie van Erntedankdienst/ Gemeindefest Petrusgemeinde te Schwerin 

 
Moment van afscheid van Job de Jong 
 
Mededelingen  
 
Gebeden  

• Dankgebed en voorbeden door de gebedsgroep 
Na “zo bidden wij tot U” antwoorden wij zingend met Lied 900 (Nada te 

turbe, Taizé) 
• Stil gebed 
• Gezongen Onze Vader, lied 369b  

 

Inzameling van de gaven via kerkapp of bank of na afloop in de mand-
jes 
  
1e collecte:  Diaconie 

2e collecte:  Kerk 
3e collecte:  Exploitatie PGZ 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 

Slotlied (staande)   Ga maar gerust, uit: Het liefste lied van over-

zee, deel 2, lied 15. (Sytze de Vries) 
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Zanggroep: 1 en 3, allen: 2 en 4 

 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 

Ik ben je baken, ook in de diepe nacht 
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan 
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt 

 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 

Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen 

Ik ben de dag, die schemert in je droom 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 

ben Ik de hand, die al je tranen wist. 
 
 

Zending en zegen  
 
Gezongen be-aming              Lied 431b 
 
Orgelspel 
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........ 
 

Voorganger:  Ds. Hans Tissink 
Ouderling:   Henk-Jan Kamphuis 
Diaken:    Anna Oldenkamp 
Organist:   Frans Dijkstra 
Koster:    Wim Oelen 
Zanggroep:   Aukelien van Nijen, Gerrie Vrielink, Bert Vermaak, 
     Derk Schipper en Gerrit Jellema 
Gebedsgroep:  Cora Tienstra 
 

en verdere medewerkers van logistiek, beeld en geluid 
 

 
Na afloop kunt u persoonlijk afscheid nemen van Job de Jong bij de uitgang en tij-
dens het koffiedrinken in zaal 2.  


