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Orde van dienst 
 

voor de eredienst waarin ds. P. Vroegindeweij afscheid 

neemt van de Hervormde gemeente Lexmond 

 

 
in de Hervormde kerk te Lexmond 

zondag 26 juni 2022 om 14.30 uur 

 

Voorganger    ds. P. Vroegindeweij 

Ouderling van dienst br. C.P. Vis 

Organist        Anton Langerak 
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Mededelingen van de kerkenraad  
 

Zingen: Psalm 103 vers 1 en 2    

1. Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten; 

Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten; 

Och of nu al, wat in mij is, Hem preez'! 

Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden; 

Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden; 

Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees. 

 

2. Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, 

Hoeveel het zij, genadig wil vergeven; 

Uw krankheên kent en liefderijk geneest; 

Die van 't verderf uw leven wil verschonen, 

Met goedheid en barmhartigheên u kronen; 

Die in den nood uw redder is geweest. 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet  

 

Zingen: Psalm 100 vers 1, 3 en 4 

1. Juich, aarde, juicht alom den HEER; 

Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 

Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 

 

3. Gaat tot Zijn poorten in met lof, 

Met lofzang in Zijn heilig hof; 

Looft Hem aldaar met hart en stem; 

Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem. 

 

4. Want goedertieren is de HEER; 

Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 

Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 

Tot in het laatste nageslacht. 



3 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Zingen: Weerklank lied 439 vers 1 en 2 

1. Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 

Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 

U woord is het pad, de weg waarop ik ga. 

Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta. 

Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij. 

Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 

 

2. ‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd. 

eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 

U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons. 

Éen met God de Vader en verenigd met uw volk 

Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, 

dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 

 

Gebed 

 

Schriftlezing 

Efeze 2 vers 8 t/m 10: 
8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, 

en dat niet uit u, het is de gave van God; 
9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen. 
10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om 

goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, 

opdat wij daarin zouden wandelen. 

 

Filippenzen 2 vers 12 t/m 18 
12 Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam 

geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar 

nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen 

zaligheid met vrees en beven, 
13 want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het 

werken, naar Zijn welbehagen. 
14 Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, 
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15 opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van 

God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard 

geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, 
16 door vast te houden aan het Woord van het leven, mij 

tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet 

tevergeefs heb hardgelopen en mij ook niet tevergeefs 

heb ingespannen. 
17 Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over 

het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en 

ik verblijd mij met u allen. 
18 En u verblijdt zich ook daarover; verblijd u dan met mij. 

 

Zingen: Psalm 90 vers 9 

Laat Uw genâ ons met haar troost verrijken, 

En laat Uw werk aan Uwe knechten blijken, 

Uw heerlijkheid niet van hun kind'ren wijken; 

Uw liefd', Uw macht behoed' ons voor bezwijken; 

Sterk onze hand, en zegen onze vlijt; 

Bekroon ons werk, en nu, en t' allen tijd'. 

 

De kinderen t/m groep 3 mogen naar de kinderdienst 

gaan. 

 

Verkondiging met als thema: Gods werk en ons werk 

 

Zingen: Weerklank lied 443 Ik zal er zijn (Sela) 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
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De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.  

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 

Zingen gelegenheidskoor 

 
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: 

Bij gevaar in bange tijden, 

Over jou Zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

in Zijn liefde je bewaren, 

in de door je leven sparen. 

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. 

 

 

Na het zingen komen de kinderen van de kinderdienst 

terug 
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Zingen kinderen  
De Here zegent jou 

en Hij beschermt jou, 

Hij schijnt Zijn licht over jouw leven. 

Hij zal genadig zijn 

en heel dicht bij je zijn, 

Hij zal Zijn vrede aan je geven 

De Here zegent u 

en Hij beschermt u 

Hij schijnt Zijn licht over uw leven 

Hij zal genadig zijn 

en heel dicht bij u zijn 

Hij zal Zijn vrede aan u geven 

 

 

Losmaking van de gemeente  door dr. J. van Eck 

(In dankbaarheid laat de gemeente de predikant gaan.) 

 

Geliefde broeder, 

Vandaag eindigt uw dienstwerk als dienaar des Woords 

van de Hervormde Gemeente Lexmond. 

Eenmaal bent u in het ambt van dienaar des Woords 

bevestigd. 

Daarbij hebt u uitgesproken dat u de heilige Schrift 

aanvaardt als bron van geloof en prediking 

en dat u zich wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is. 

U hebt beloofd geheim te zullen houden wat vertrouwelijk 

te uwer kennis is gekomen 

en uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze 

kerk. 

Wij laten u gaan en zeggen u dank voor de overtuiging, de 

inzet en de liefde waarmee u tot hiertoe uw dienstwerk in 

Christus’ kerk hebt vervuld. 

Wij hopen dat u ook in uw volgende gemeente de kerk 

mag blijven dienen met de u geschonken gaven van 

hoofd en hart. 
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Gebed   

Het past ons, Heere God, U dank te zeggen voor de 

toewijding van deze dienaar des Woords, die afscheid 

neemt van deze gemeente. Voor zijn volharding en trouw 

prijzen wij U, Bron van alle goed. 

Bevestig het werk van onze handen, ja het werk van onze 

handen, bevestig dat. 

U die blijkens de kracht die in ons werkt, bij machte zijt 

oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, U 

zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in 

alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 

 

Toespraken 

Namens de gemeente Vijfheerenlanden 

Namens de Protestantse Gemeente Lux Mundi 

Namens de classis en werkgemeenschap 

Namens de eigen gemeente 

 

De gemeente zingt ds. Vroegindeweij en zijn gezin toe 

Psalm 119 vers 7       staande 

'k Heb and'ren al de rechten van Uw mond 

Met lust verteld, hen vlijtig onderwezen; 

Uit al den schat van 't grote wereldrond 

Is nooit de vreugd in mijn gemoed gerezen, 

Die 'k steeds in Uw getuigenissen vond, 

Door mij betracht, en and'ren aangeprezen. 

 

Dankwoord door ds. Vroegindeweij 

 

Dankgebed 

We danken God voor Zijn boodschap en bidden voor 

elkaar en anderen. 
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Zingen: Psalm 68 vers 10      staande 

Geloofd zij God met diepst ontzag! 

Hij overlaadt ons, dag aan dag, 

Met Zijne gunstbewijzen. 

Die God is onze zaligheid; 

Wie zou die hoogste Majesteit 

Dan niet met eerbied prijzen? 

Die God is ons een God van heil; 

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 

Ons 't eeuwig, zalig leven; 

Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 

Zelfs bij het naad'ren van den dood, 

Volkomen uitkomst geven. 

 

Zegen 

 

Collecten  

 

Na de dienst is er gelegenheid voor genodigden en voor 

hen die op de afscheidsavond verhinderd waren om ds. 

Piet en Adrianne Vroegindeweij voor in de kerk te groeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank voor uw en jouw aanwezigheid bij deze dienst. 

 

Als u vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van 

deze dienst, kunt u contact opnemen met ds. P. 

Vroegindeweij (06-14205676; dspv@solcon.nl). 

mailto:dspv@solcon.nl

