Afscheidsdienst Ds. C. Bos
Hervormde kerk te Benschop
24 april 2022 om 15.30 uur

Voorganger: Ds. C. Bos
Organist: Willem van Beek
Diverse sprekers

Leg de puzzelstukken
van je leven
in God’s hand…

Dan legt Hij
alles op Zijn plaats
en maakt je leven compleet!

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen: Weerklank Psalm 71 vers 2 en 4
2.Wees mij een rots tot mijn bescherming,
Zodat ik altijd weer
Bij U kan schuilen, HEER.
Want U, mijn God, U bent mijn vesting,
U zult in al mijn vrezen
Mijn rots en redder wezen.
4.Want U bent mijn verwachting, HERE.
Vanaf de moederschoot
Bent U mijn steun in nood.
U geldt mijn lof, U zal ik eren,
U, die mijn hele leven
Mijn helper bent gebleven.

Votum en Groet

Zingen: Psalm 66 vers 8 en 10
8. Komt, luistert toe, gij Godgezinden,
Gij, die den HEER van harte vreest,
Hoort, wat mij God deed ondervinden,
Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest.
'k Sloeg heilbegerig 't oog naar boven,
Ik riep den HEER ootmoedig aan;
Ik mocht met mond en hart Hem loven,
Hem, Die alleen mij bij kon staan.
10. God zij altoos op 't hoogst geprezen;
Lof zij Gods goedertierenheid,
Die nimmer mij heeft afgewezen,
Noch mijn gebed gehoor ontzeid!
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 27 vers 7
7. Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed:
Hij is getrouw, de bron van alle goed;
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER.
Gebed

Schriftlezing: 2 Korinthe 12 vers 1-10
Opgenomen in het paradijs
1Te roemen is werkelijk niet gepast voor mij, want ik zal komen op verschijningen
en openbaringen van de Heere.
2 Ik ken een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het
lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, weet ik niet; God weet het
– dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen.
3En ik weet van deze mens – of het in het lichaam of buiten het
lichaam gebeurde, weet ik niet; God weet het –
4dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft
gehoord, die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken.
5Over zo iemand zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet anders roemen dan in
mijn zwakheden.
6Want gesteld dat ik zou willen roemen, ik zal niet dwaas zijn; ik zal immers de
waarheid spreken. Ik onthoud mij daar echter van, opdat niemand méér van mij
denkt dan wat hij aan mij ziet of van mij hoort.
Een doorn in het vlees
7En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet
zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om
mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen.
8Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan.
9Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn
kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn
zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.
10Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in
noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik
zwak ben, dan ben ik machtig.

Zingen: Psalm 25 vers 2 en 6
2.HEER, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G' Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
IJv'rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
'k Blijf U al den dag verwachten.

6.Wie heeft lust den HEER te vrezen,
't Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn Leidsman wezen;
Leren, hoe hij wand'len moet.
't Goed, dat nimmermeer vergaat,
Zal hij ongestoord verwerven,
En zijn Godgeheiligd zaad
Zal 't gezegend aard'rijk erven

Prediking: De kracht van Christus
 Komt uit de prediking
 Komt uit het geloof

Zingen: Weerklank 505 vers 1 en 4 Ga niet alleen door ’t leven
1.Ga niet alleen door ’t leven,

4.Welzalig, die ’t ervaren,

die last is u te zwaar.

dat Hij hun alles is;

Laat Eén u sterkte geven,

dan kennen ze in gevaren

ga tot uw Middelaar!

bezorgdheid noch gemis.

Daar is zoveel te klagen,

Hij draagt dan in zijn armen

daar is zoveel geween

door alle nood hen heen.

en zoveel leed te dragen.

Wie steunt op zijn ontfermen

Ga niet alleen!

is nooit alleen!

En zoveel leed te dragen.

Wie steunt op zijn ontfermen

Ga niet alleen!

is nooit alleen
Dankgebed

Zingen: Psalm 150 vers 1 en 3 (indien mogelijk staande)
1. Looft God, looft Zijn naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.
3. Looft God, naar Zijn hoog bevel,
Met het klinkend cimbelspel;
Looft Hem, op het schel metaal
Van de vrolijke cimbaal;
Looft den HEER; elk moet Hem eren,
Al wat geest en adem heeft;
Looft den HEER, die eeuwig leeft;
Looft verheugd den HEER der heren!
Orde voor het afscheid van een dienaar des Woords
Ds. A.J. Sonneveld spreekt het volgende: Broeder Bos wilt u opstaan.
Geliefde broeder
Vandaag eindigt uw dienstwerk als dienaar des Woords in Benschop.
Eenmaal bent u in het ambt van dienaar des Woords bevestigd.
Daarbij hebt u uitgesproken dat u de heilige Schrift aanvaardt als bron van de
prediking en als enige regel van het geloof
en dat u zich wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is.

U hebt beloofd geheim te zullen houden wat vertrouwelijk te uwer kennis mocht
komen en uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van de 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 zo mogelijk en waar nodig de kerk zult blijven dienen
met de u geschonken gaven van hoofd en hart.
Laten we bidden:
Het past ons, Heere God, U dank te zeggen voor de toewijding van deze dienaar
des Woords, die afscheid neemt van dit dienstwerk.
Voor zijn volharding en trouw prijzen wij U, Bron van alle goed.
Bevestig het werk van onze handen, bevestig dat.
U die blijkens de kracht die ins 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.
Zegen

De HEERE zegene u en Hij behoede u.
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig: De HEERE verheffe Zijn
aangezicht over u, en geve u Zijn vrede.

Toespraken

Sprekers:

Burgemeester van Lopik dhr. Mr. L. de Graaf

Dominee A.J. Sonneveld als secretaris van de werkgemeenschap ring
Woerden en namens de Classis Utrecht

Dhr. Jos Schrijver namens pastoor Z.P. Nowara van de RK parochie

Ouderling Henk Langerak namens de kerkenraad

Zingen: Weerklank Psalm 63 vers 1 en 2 (indien mogelijk staande)
1.Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
die leven zijt en leven laat.
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten
en dorsten naar U in een land,
waarop de zon verzengend brandt,
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.
2.Eens zag ik in uw tempelhof
U in uw glorie hoogverheven,
wiens gunst mij meer is dan het leven,
mijn lippen stamelden uw lof.
Mijn leven lang wil ik U prijzen,
uw naam aanbidden, want Gij voedt
mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed.
O Heer, ik wil U dank bewijzen.

Uitleidend orgelspel

