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Zondag van het Werelddiaconaat 
 

Bevestiging van Frits Verhagen als ouderling 
 
 
Voorgangers ds. Sabine du Croo de Jongh, ds. Sietse van Kammen en  
ds. Willemijn van Dijk – Heij, organist Jan Geursen, ouderling Barbara van 
de Pol, diaken Marianne Immink 
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Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat u snel uw weg 
zult vinden in deze gemeente.  

 
 
 
 
VOORBEREIDING 
 
Inleidend orgelspel  
 
Welkom 
 
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen 
          We gaan staan 
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer, 
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
Gebed van toenadering 
Voorganger: .....  

 eeuwige God, wees ons genadig 
Allen: EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN. 

 
Zingen lied 275: 1, 3 en 4 ‘Heer onze Heer hoe zijt Gij aanwezig’  
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3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

 
4. Gij zijt in alles diep verscholen, 

in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 

        We gaan zitten 
            
Gebed om ontferming en loflied 
 
Diaken: Laten wij de Heer aanroepen voor de nood van de wereld … 
Loflied: lied 8a: 1, 2, 3 en 6 ‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam’ 
 

 
 
2. Het eerste kinderlijk geluid 

roept glorieus uw sterkte uit. 
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd 
ontwapent Gij wat ons benauwt. 

 
3. Zie ik uw sterren in de nacht, 

die hemelhoog geschapen pracht, 
wat is dan niet het mensenkind 
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6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 
uw naam in de geschiedenis, 
want op de aard’ is wijd en zijd 
het mensenkind uw majesteit.dat Gij het kent en zo bemint. 

 
DE BEVESTIGING 
 
Inleiding op de bevestiging 
 
Afscheid van Lize de Regt als diaken 
 
Persoonlijke woorden van Frits Verhagen 
 
Zingen: 146a: 1, 3 en 7 ‘Laat ons nu vrolijk zingen’  
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3. Hij is de Heer, de sterke, 

in Hem is alle macht. 
Dat zeggen ons zijn werken, 
dat zeggen dag en nacht, 
de aarde en de hemel, 
de mensen en het vee, 
en alles wat er wemelt 
in ’t water van de zee. 

 
7. Ik arme en geringe, 

hoe zou ik voor uw troon 
U lof en dank toezingen? 
Gij zijt zo groot, zo schoon. 
Maar omdat Gij mijn leven 
duldt voor uw aangezicht, 
mag ik, o Heer, U geven 
de weerglans van uw licht. 

 
 
Bevestiging van Frits Verhagen als ouderling 
 
Aanvaarding en verwelkoming                   We gaan staan 
 
Gemeente van Christus, belooft u om uw nieuwe ambtsdrager te omringen 
met uw meeleven, hem bij te staan in onze gezamenlijke dienst aan de 
Heer en zijn Rijk en hem keer op keer te dragen met uw gebed? Wat is 
daarop uw antwoord?  
Allen: JA VAN HARTE 
 
Zegen 
        We gaan zitten 
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Kinderlied: lied 1006 ‘Onze Vader in de hemel’ 
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Met de kinderen 
De kinderen mogen hierna naar de kindernevendienst 
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HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 

 
Voorganger: De Heer zal bij u zijn. 
Allen: DE HEER ZAL U BEWAREN. 
Voorganger: Laten we bidden 

 
Eerste lezing: Jeremia 1: 4-10 
 
Zingen: lied 177: 1, 2 en 3 ‘Daar komt de man uit Anatot’  
 

 
 
2. Het volk is doof, het volk is blind, 

het slaat de woorden in de wind: 
hoor het woord des Heren: 
wij moeten ons bekeren. 
Voor vreemde goden knielt het neer; 
vergeten is de Heer. 
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3. Waarom, o volk van Israël, 
waarom is God niet meer in tel? 
Hoor het woord des Heren: 
wij moeten ons bekeren. 
Hij die ons riep in de woestijn, 
wil onze Vader zijn! 

 
Tweede lezing: Lucas 4: 21-30 
 
Zingen: lied 530: ‘De Geest des Heren is op hem’ 
 

 
 
2. Wat is het dat hij aan ons meldt? 

De blijde boodschap voor de armen: 
het overweldigend erbarmen 
dat ons gebroken hart herstelt. 

 
3. Dat de gevangenen bevrijdt 

en ons verlost uit schande en schade 
en meldt het jaar van Gods genade, 
zijn recht en zijn barmhartigheid. 
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4. Wij danken God voor deze stem 
die heeft geklonken in ons midden, 
ons aangevuurd heeft bij het bidden 
met uitzicht op Jeruzalem. 

 
Verkondiging 
 
Zingen: lied 513: 1 en 3 ‘God heeft het eerste woord’ 
 

 
 
3. God heeft het laatste woord. 

Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
ONZE VADER, DIE IN DE HEMEL ZIJT, 
UW NAAM WORDE GEHEILIGD, 
UW KONINKRIJK KOME, 
UW WIL GESCHIEDE 
OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL. 
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GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD, 
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN 
ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN. 
EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING, 
MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE. 
WANT VAN U IS HET KONINKRIJK 
EN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID  
IN EEUWIGHEID. AMEN. 
 
Mededelingen en bloemengroet 
 
Hans van Driel over het nieuwe ZWO-project 
 
Inzameling van de gaven 
Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app ‘Givt’. Volg de 
aanwijzingen van de app en haal uw telefoon langs de metalenknop aan de zijkant van de 
collectezak.  
 
Slotlied: lied 423 ‘Nu wij uiteengaan’ 
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2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

 
3. Voor alle mensen op onze weg: 

vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

 
Zegen  
  
 
Allen:      A - MEN. 
 
Uitleidend orgelspel  
 
 

Mededelingen 
 
Open Huis van der Vinnestraat 
Niet vergeten! Op zaterdag 9 februari organiseren Stefan, Willemijn en Babet 
van Dijk een Open Huis voor gemeenteleden in de pastorie. U bent/ jullie zijn 
van harte welkom tussen 15:30 uur en 17:30 uur een drankje te drinken en te 
zien hoe dit huis van de kerk opgeknapt is en een thuis is geworden voor hen. 
Schroom niet, zij vinden het leuk u/jullie te ontvangen. 
 
Laatste bijeenkomsten kennismakingsronde 
Inmiddels zijn er tien kennismakingsrondes geweest van ds. Willemijn. De 
komende weken zullen er nog twee rondes zijn. Maar omdat we merken dat 
er nog steeds mensen zijn die graag willen kennismaken hebben we nog twee 
laatste data in de aanbieding om aan deel te kunnen nemen. Het gaat om 
donderdag 28 februari van 20:00 uur tot 22:00 uur en donderdag 7 maart 
van 15:00 uur tot 17:00 uur. Opgeven kan bij Diane Vonk, mail: 
d.agvonk@planet.nl / tel: 023- 5253978. Bent u nog niet in de gelegenheid 
geweest en wilt u wel graag kennismaken? Geef u dan snel op!  
 


