
Orde van dienst  

voor zondag 27 februari 2022 
 

 

Afscheid van ds. Mieke Bregman 
 

en verbintenis van ds. Marije Soethout-Ullersma 
als ambulant predikant 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de St. Maartenskerk te Tiel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan deze dienst werken mee: 
Ouderling: Marja Hagenaar 

Diaconaal taakdrager: Niek de Vries 
Lector: Miep Brinks 

Koster: Rende Petersen 
Kindernevendienst: Astrid Visser 
Muziek: Willem van der Til: orgel,   Klaas van der Weerd: piano,   

            Dieuwertje Verzaal: viool 
PGT-orkest: Laura Verbeek en Hellen Noorland: klarinet,  

                 Annette van Hemert: saxofoon, Agnes Veerman: blokfluit,  
                Maureen Poldervaart en Mara Bosman: viool, o.l.v. Dieuwertje Verzaal 

Solozang: Lyska van der Elst 
Zanggroep: Lenie van Baak, Miep Brinks en Lyska van der Elst,  
                 Bert Teerink, Willem Bijl en Niek de Vries  

Voorgangers: ds. Detlef Bohlken, ds. Marije Soethout-Ullersma  en ds. Mieke Bregman 
 

Afbeelding voorzijde: Pablo Picasso – Gezicht van de vrede 
Deze afbeelding is door Tinie op de stola van Mieke geborduurd. 
 



Muziek vóór de dienst: het PGT-orkest 

 
De diaconaal taakdrager steekt de tafelkaarsen aan 

Welkom 
Stil worden voor God 

Drempelgebed 
 
Gemeente gaat staan 

Morgenlied: lied 212, zanggroep 1, allen 2 en 4  
Laten wij zingend deze dag beginnen! 
Geven wij stem aan onze diepe vreugde 

Omdat wij dankbaar ons in God verheugen. 
Zing Halleluja! 
 
Hij die het leven aan ons heeft gegeven,  
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,  
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen. 
Zing Halleluja! 
 
Bron van het goede, die ons zo behoedde, 

blijf elke nacht en dag zolang wij leven, 
ons met uw liefdevolle trouw omgeven. 
Zing Halleluja! 
 
Bemoediging: 
Vg: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vg: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A: en niet loslaat wat zijn hand begon 
Gemeente gaat zitten 

 
Psalm van de zondag: Psalm 103:  
     1 allen, 4 zanggroep, 9 allen 
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,  
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,  
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 

Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 
zijn liefde en zijn goedertierenheid. 



Zo ver verwijderd ’t westen is van ’t oosten, 

zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten 
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. 
 
Laat heel het machtig koninkrijk des Heren 
zijn grote naam, zijn grote daden eren.  
Kom allen tot de lof van ’s Heren saam. 
Lof zij de Heer in hemel en op aarde, 
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde 
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. 

 
Gebed om ontferming 
Beantwoord met het kyrië 299e (Lyska voorzang) 

Heer, ontferm U 
A: Heer, ontferm U 

Christus, ontferm U 
A:Christus, ontferm U 

Heer ontferm U over ons 
A: Heer ontferm U over ons 

 
Glorialied: lied 305: zanggroep 1, allen 2 en 3  

Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht, vol van licht,  
zie ons vol ontferming aan! 
 
Alle eer en alle glorie 
Geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 

is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, vergezicht,  
steek ons met uw stralen aan! 
 
Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet. 
die de eenheid in ons ademt,  
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, liefdesbron,  

maak de tongen los voorgoed! 
 
Met de kinderen… 



Kinderlied: We gaan voor even uit elkaar…  

We gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God. 
Op Hem zijn wij gericht. 
 

Wij geven Gods verhalen door 
en wie zich openstelt, 
ervaart misschien een beetje licht,  
door wat er wordt verteld. 
 

Straks zoeken wij elkaar weer op 
en elk heeft zijn verhaal.   
Het licht verbindt ons met elkaar. 
Het is voor allemaal.  
De kinderen gaan naar hun eigen ruimte 

 

Groet:  
Vg: De Heer zij met u 
A:  en met uw geest 
 

Gezongen gebed voor de opening van het Woord:  
lied 333, allen  
Kom Geest van Gods, maak onze harten open,  
dat Christus bij ons woning vindt (2x). 

 

Lezingen: 
OT-lezing: Genesis 2: 4-7  
 

Lyska: lied 825: 3  
Hij blies ons van zijn adem in. 

Hij, hemelhoog verheven, 
heeft ons in Adam één begin 
één levensdoel gegeven: 
te wonen op zijn aarde, waar 
het goed is, goed, om met elkaar 
in zijn verbond te leven. 
 

NT-lezing: Handelingen 17: 22-28  
 

Lyska: lied 825: 4 en 5  

Hij meet ons tijd en ruimte toe 
genoeg om Hem te vinden.  
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe 



wij tasten in den blinde 

naar Hem, uit wie ons leven is. 
Eens treedt Hij uit de duisternis 
en noemt ons zijn beminden.  
 
Ja, Hij is elk van ons nabij 
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. 
 
Evangelielezing: Johannes 1: 6-9  
 
Acclamatie 339A  
U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie,  
O Vader, o Zoon, o heilige Geest,  
in alle eeuwen der eeuwen. 

 
Overweging 
 
Muziek na de overweging: orgel ‘Air’ van J.S. Bach 
 
Lied na de overweging: lied 695: zanggroep 1 en 3,  
          allen 4 en 5  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Wees ook de Geest die mij aanvuurt 

en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 
 

Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 
 

Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels,  
zegen ons met uw licht! 
 
Collecte/bloemengroet, toegelicht door de diaconale taakdrager 
 
De kinderen komen terug en zingen samen met 
Dieuwertje op viool en de kindernevendienstleiding: 
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. 
 
Detlef:  
Afscheid van Mieke van de gemeente  
 
Verbinden van Marije aan de gemeente 
 
Vraag aan de gemeente bij de verbintenis van Marije: 
Gemeente, dit is uw ambulant predikant. 
Wilt u haar in uw midden ontvangen? 
Gemeente: Ja, van harte 
 
Afgesloten met gezang 95: 3  
Hem nu die in ons werkt en ons geleid 
die verder gaat dan al ons bidden reikt 
en meer is dan ons diepste denken peilt 
zij heerlijkheid en glorie. 

in de gemeente die Hij heeft verkoren 
in elk geslacht dat van zijn naam zal horen 
door Jezus Christus, nu gelijk tevoren 
en tot in eeuwigheid. 



Gebeden:  

Detlef, Marije en Mieke 
Stil gebed 
Gezamenlijk Onze Vader 
 
Slotlied: lied 425  
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  
door liefde gedreven om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
Zegen 
Beantwoord met gezongen Amen 431c 
 
 
 

 
 
 
 
Huishoudelijke mededelingen 
 
Koffie + koek rondgedeeld terwijl iedereen blijft zitten.  
 
Ondertussen vrije ruimte voor muziek + omkleden voorgangers 

 
Daarna volgt het informele deel. 
 
 
 
 
 


