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Inleidend orgelspel 
 
 
Voorzang: Psalm 92 vers 1 
 
Laat ons den rustdag wijden 
Met psalmen tot Gods eer. 
't Is goed, o Opperheer, 
Dat w' ons in U verblijden; 
't Zij d' ochtendstond, vol zoetheid, 
Ons stelt Uw gunst in 't licht, 
't Zij ons de nacht bericht 
Van Uwe trouw en goedheid. 
 
 
Stil gebed 
 
 
Votum en groet 
 
 
Zingen: Psalm 68 vers 10 
 
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, en wil, en zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 
 
 
Wet van de Heere 
 
 
Zingen: Psalm 48 vers 6 
 
Want deze God is onze God; 
Hij is ons deel, ons zalig lot, 
Door tijd noch eeuwigheid te scheiden: 
Ter dood toe zal Hij ons geleiden. 
 
Gebed 
           
 



  
 

Schriftlezing: Handelingen 20 vers 17 – 38 
 
Afscheid van de ouderlingen in Efeze 
 
17.Maar hij ( Paulus ) stuurde iemand uit Milete naar Efeze en liet de ouderlingen van 
de gemeente halen. 
18.En toen zij bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen: U weet hoe ik, van de eerste 
dag af dat ik in Asia aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben 
19.en de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen, en onder  
verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden; 
20.hoe ik niets van wat nuttig was, nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen, 
in het openbaar en in de huizen, 
21.en ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en 
het geloof in onze Heere Jezus Christus. 
22.En nu, zie, ik reis, gebonden door de Geest, naar Jeruzalem, en ik weet niet wat ik 
daar zal tegenkomen, 
23.behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en 
verdrukkingen te wachten staan. 
24.Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor 
mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik 
van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods 
genade. 
25.En nu, zie, ik weet dat u allen, bij wie ik rondgegaan ben en het Koninkrijk van God 
gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. 
26.Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen, 
27.want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. 
28. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot 
opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen 
heeft door Zijn eigen bloed. 
29.Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de 
kudde niet sparen; 
30. en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien  
om de discipelen weg te trekken achter zich aan. 
31.Daarom: wees waakzaam, en bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet heb 
opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. 
32.En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van Zijn genade, aan 
Hem Die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de 
geheiligden. 
33.Ik heb niemands zilver of goud of kleding verlangd. 
34.En u weet zelf dat deze handen dienst hebben gedaan om te voorzien in mijn 
behoeften, en voor hen die bij mij waren. 
35.Ik heb u in alles laten zien dat men, door zo te arbeiden, het moet opnemen voor de 
zwakken en de woorden van de Heere Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat 
Hij gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen. 
36.En toen hij dit gezegd had, knielde hij neer en bad met hen allen. 
37.En allen begonnen luid te huilen, vielen Paulus om de hals en kusten hem, 
38.zeer bedroefd, vooral om het woord dat hij gesproken had, namelijk dat zij zijn 
gezicht niet meer zouden zien. En zij deden hem uitgeleide naar het schip. 
 
 



  
 

Collecten bij de uitgang: 1.diaconie  
                                             2.college van kerkrentmeesters               
                                             3.werk van Heleen van den Berg in Libanon 
 
Zingen: Psalm 17 vers 4  
 
Maak Uwe weldaân wonderbaar, 
Gij, Die Uw kind’ren wilt behoeden 
Voor 's vijands macht en vreeslijk woeden, 
En hen beschermt in 't grootst gevaar. 
Wil mij Uw bijstand niet onttrekken; 
Uw zorg bewaak' mij van omhoog; 
Bewaar m' als d' appel van het oog; 
Wil mij met Uwe vleug’len dekken. 
 
 
Tekst voor de preek: Handelingen 20 vers 32: ‘En nu, broeders, ik draag u op aan 
God en aan het woord van Zijn genade, aan Hem Die bij machte is om u op te bouwen 
en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden’ 
 
 
Thema: Paulus’ afscheid van de gemeente Efeze 
 
1.Hij vertrouwt haar toe aan Gods genade 
2.Hij verzekert haar van Gods macht 
 
 
Zingen: Psalm 69 vers 14 
 
Gij, hemel, aard' en zee, vermeldt Gods lof; 
Laat al wat leeft Zijn trouw en goedheid prijzen; 
Want God zal aan Zijn Sion hulp bewijzen, 
En Juda's steên herbouwen uit het stof. 
Daar zal Zijn volk weer wonen naar Zijn raad, 
God eeuwig hun Zijn volle gunst betonen; 
Daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad, 
Zij, die Zijn naam beminnen, erf'lijk wonen 
  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
 
Persoonlijk woord ds. G. Wassinkmaat 
 
 
Toespraken 
 
1.Burgemeester P.C. van Maaren, namens de gemeente Zaltbommel 
2.Ds. M. Maas, namens leervicarissen 
3.Ds. J. de Jong, consulent  



  
 

4.Ds. B.A. Belder, namens werkgemeenschap 
5. Scriba broeder E.J. Koenen, namens kerkenraad en gemeente 
 
 
Toezingen: Psalm 134 vers 3 
 
Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 
Looft, looft dan aller heren HEER. 
 
 
Zingen: Psalm 89 vers 1 
 
'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; 
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên. 
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, 
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, 
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken. 
 
 
Zegen 
      
      
Uitleidend orgelspel 
 
 
Na afloop van de dienst kunt u ds. Wassinkmaat en zijn vrouw voor in de kerk 
op gepaste afstand Gods zegen toewensen. 
   


