
(1.1) 
Orde van dienst 

25 november 1990 
18:30 uur  

Afscheid van het 
kerkgebouw aan Lakerveld 

 
Voorganger: mw. F. Stark 
Organist: Peet de With 
Met medewerking van het jeugdkoor 
 
Lied voor de dienst 
Gezang 151 (LvK 1973) 

 
1   O Christus, woord der eeuwigheid, 

 
dat naar ons uitging in de tijd 

 
en daad werd, mens van hoofd tot voeten, 

 
wij danken U, God die Gij zijt, 

 
dat Gij ons mens’lijk wilt ontmoeten. 

 
2   Hoe hadden wij U ooit verstaan, 

 
waart Gij niet tot ons uitgegaan, 

 
o levenswoord van den beginne? 

 
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan, 

 
o Christus, treed ons leven binnen. 

 
3   Gij werd een mens, maar zonder eer, 

 
die in de wereld geen verweer, 

 
niets heerlijks had voor mensenogen. 

 
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer, 

 
geef dat wij U herkennen mogen. 

 



Mededelingen door ouderling van dienst Hans Godthelp 
 
Psalm 136 (meerstemmig met het jeugdkoor en in beurtzang) 

 
1   Looft den Heer, want Hij is goed, 

 
trouw in alles wat Hij doet. 

 
Want zijn goedertierenheid 

 
zal bestaan in eeuwigheid. 

 
2   Geeft den God der goden eer, (1.2) 
  jubelt voor der heren Heer. 

 
Hij doet wondren, Hij alleen 

 
trouw door alle tijden heen. 

 
3   Looft Hem die de hemel schiep, 

 
zijn verstand is grond'loos diep. 

 
Hij bereidde zee en land. 

 
Eeuwig houdt zijn liefde stand. 

 
4   Zon en maan en sterren gaan 

 
koninklijk hun vaste baan. 

 
God regeert bij dag en nacht, 

 
zijn genade blijft van kracht. 

 
6   Die de grote Schelfzee spleet, 

 
Israël ontkomen deed. 

 
Looft den Heer, Hij gaat ons voor, 

 
Hij is trouw de eeuwen door. 

 
13   Aan den God des hemels zij 

 
eer en dank en heerschappij, 

 
want zijn goedertierenheid 

 
zal bestaan in eeuwigheid. 

 
Stilte en inkeer 
 



Votum en groet 
 
Klein gloria 
 
Gebed 
 

Kindermoment “Een plant verpot je met wortel en al!” (1.3) 
Met een kort gesprek met Mark Anton Spek 
 

Lezing Exodus 33 (1.4) 
 
Psalm 90 
 
1   Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 

 
de zekerheid van allen die U vrezen. 

 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 

 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 

 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 

 
van uw beloften en van uw verbond. 

 
8   Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven (1.5) 

 
en laat uw glans hun kinderen omgeven. 

 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 

 
O God, bescherm ons in ons onvermogen. 

 
Bevestig wat de hand heeft opgevat, 

 
het werk van onze hand, bevestig dat. 

 

Kolossenzen 1:15-20 
 

Gezang 86 (LvdK 1973) 
 

1   De wereld is van Hem vervuld, 

 
die 't kennen gaat te boven, 

 
wiens heerlijkheid ons is verhuld, 

 
in vonken licht verstoven. 

 
Geen mensenoog heeft Hem gezien 

 
wien elk zijn tempel bouwt, in wien 

 
onwetend wij geloven. 



 
2   Maar Hij die in de aanvang schiep 

 
de hemel en de aarde, 

 
die al wat is tot aanzijn riep, 

 
de Ongeëvenaarde, 

 
woont niet in tempels; er is niets 

 
dat Hem ontbreekt, hoe zou Hij iets 

 
uit mensenhand aanvaarden? 

 
5   Ja, Hij is elk van ons nabij, (1.6) 

 
hoe hemelhoog verheven; 

 
in Hem bestaan, bewegen wij, 

 
in Hem is heel ons leven. 

 
Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 

 
de mensen zijn van zijn geslacht, 

 
voorgoed met Hem verweven. 

 
Verkondiging nav Hebreeën 13:8 (1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.1) 
 
Koorzang (2.1 + 2.2) 
 

Heer van hierboven 
 
Heiland hoelang bent U nu al 
met mij meegegaan, 
als een kind dat altijd weer  
besluiteloos blijft staan. 
 
Heer van hierboven,  
als ik misschien, 
niet kan geloven,  
zonder te zien. 
 
Geef mij dat ik uw voetstap hoor.     
Geef mij dat ik uw voetstap hoor. 
Geef mij dat ik uw voetstap hoor. 
 



Totdat uw vrede zich in mij vervult, 
heb nog geduld, heb nog geduld. 
Blijf naast mij voortgaan totdat ik als een kind, 
uw hemel vind, uw hemel vind. 
 
Is het uw tred, is het uw Geest, 
die ik steeds herken, 
telkens wanneer ik zonder een woord, 
alleen met U ben. 
 
Anders dan anders,     
eindeloos vrij, 
wonderlijk rustig, 
wordt het in mij. 
 
Als ‘k weet dat ik U toebehoor.     
Als ‘k weet dat ik U toebehoor. 
Als ‘k weet dat ik U toebehoor. 

 
Gedachtenis - Laatste zondag van het kerkelijk jaar (2.2 + 2.3) 

Truus Spek noemt de namen van 
Huibertje Bassa van Zessen & Tijmen van Zessen  

 
Geloofsbelijdenis gelezen door Marry van Zessen 
 
Gezang 456: 3 (LvdK 1973) 
 
Amen, amen, amen, 
dat wij niet beschamen, 
Jezus Christus onze Heer, 
Amen God, Uw naam ter eer! 
 
Danken en bidden (2.3 + 2.4) 
Stil gebed 
Gezamenlijk Onze Vader 
 
 



Gezang 397 (LvdK 1973) (2.4 + 2.5) 
 
1 O God, die droeg ons voorgeslacht, 
     in nacht en stormgebruis, 
     bewijs ook ons uw trouw en macht, 
     wees eeuwig ons tehuis! 

 
2   De schaduw van uw troon omsloot 

 
uw heiligen weleer, 

 
bij U beveiligd is ons lot 

 
en zeker ons verweer. 

 
3   Gij zijt, van voor Gij zee en aard' 

 
hebt door uw woord bereid, 

 
altijd dezelfde, die Gij waart, 

 
de God der eeuwigheid! 

 
4   En duizend jaar gaan als de dag 

 
van gist'ren voor U heen, 

 
een schaduw, een gedachte vaag, 

 
een nachtwaak, die verdween. 

 
5   De tijd draagt alle mensen voort 

 
op zijn gestage stroom; 

 
ze zijn als gras, door zon verdord, 

 
vervluchtigd als een droom. 

 
6   O God, die droeg ons voorgeslacht 

 
in tegenspoed en kruis, 

 
wees ons een gids in storm en nacht 

 
en eeuwig ons tehuis! 

 
Collecte 
 
 
 
 



Gezang 464 (LvdK 1973) 

1   Alle volken, looft de Here, 

 
aarde, zing een vrolijk lied! 

 
Juicht nu allen, geeft Hem ere: 

 
Hij vergeet de zijnen niet! 

 
In het beurtgezang der sferen, 

 
in des afgronds bange kreet 

 
ruist de lof, de lof des Heren, 

 
die de zijnen niet vergeet. 

 

2   Uit Hem vloeien alle krachten, 

 
tot Hem stijg' der aarde lied! 

 
Zalig, wie de Heer verwachten: 

 
Hij vergeet de zijnen niet! 

 
Smelt dan samen, Hem ter ere, 

 
diept' en hoogheid, lust en leed, 

 
in het loflied aan de Here, 

 
die de zijnen niet vergeet! 

 
Afscheid van het orgel (2.6) 
Helene de With richt zich tot de haar vader, Peet de With, organist 
vanaf 1954 op dit orgel. 
Ook Roel de With speelde vanaf 1967 op dit orgel. 
 
Inleiding op uitdragen van geopende Statenbijbel, Avondmaalsstel 
en Doopvont. 
 
Gezang 464 (LvdK 1973) 
 
2   Uit Hem vloeien alle krachten, 

 
tot Hem stijg' der aarde lied! 

 
Zalig, wie de Heer verwachten: 

 
Hij vergeet de zijnen niet! 

 
Smelt dan samen, Hem ter ere, 

 
diept' en hoogheid, lust en leed, 

 
in het loflied aan de Here, 

 
die de zijnen niet vergeet! 



 
Zegen (2.7) 
 
Psalm 72: 11 
 
Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen; 
Men loov' Hem vroeg en spâ; 
De wereld hoor', en volg' mijn zangen, 
Met amen, amen na. 
 
 
Orgelspel (met dwarsfluit van Miranda Maatkamp) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: De rode nummering betreft de aparte geluidsopnames die 
gemaakt zijn in korte opnames van telkens 5 minuten. 
 


