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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/psalm 33: ‘Kom nu met zang en roer de snaren’  
  vers 1 en 8 

We gaan zitten 
            
Gebed om ontferming 

Diaken: Laten wij de Heer aanroepen voor de nood van de 
wereld … 
Zingen: lied 299e  

 
DE BEVESTIGING 
 
Inleiding op de bevestiging 
 
Afscheid van Henk Dekker als kerkrentmeester en John Helsloot als 
diaken 
 
Persoonlijke woorden van Maria de Kleijn 
 
Zingen: lied 416: 1 en 2 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 
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Bevestiging van Maria als ouderling-kerkrentmeester 
 
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 
        
Kinderlied: lied 876: 1, 2 en 3 ‘Heel ons leven een gave van God’ 
 
Met de kinderen 
De kinderen mogen hierna naar de kindernevendienst 
 
HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Lezing: Mattheus 4: 12-22 
Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week hij uit naar 
Galilea. Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het 
Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo ging in vervulling 
wat gezegd is door de profeet Jesaja: ‘Land van Zebulon en Naftali, gebied 
aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de 
heidenen, luister: Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, 
en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht 
beschenen.’ Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot 
inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ 
Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus 
genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, 
het waren vissers. Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers 
van mensen maken.’ Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. 
Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van 
Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot 
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bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de 
boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem. 
 
Zingen: lied 361: 1, 3, 4, 6, en 7 ‘Er heeft een stem gesproken’  
 
Verkondiging 
 
Zingen: ‘Uit vuur en ijzer’ 
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2. Om water voor de zee te zijn,  
om anderman een woord te zijn,  
om niemand weet hoe groot hoe klein,  
gezocht, gekend, verloren.  
Om avond- en morgenland,  
om hier te zijn en overkant,  
om hand in een and’re hand,  
om niet te zijn verloren. 
 

3. Om oud en wijd als licht te zijn,  
om lippen, water, dorst te zijn,  
om alles en om niets te zijn,  
gaat iemand tot een ander.  
Naar verte die niemand weet,  
door vuur dat mensen samensmeedt,  
om leven in lief en leed  
gaan mensen tot elkander. 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en zingen van Onze Vader, lied 369b 
 
Mededelingen en bloemengroet 
 
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.  
 
1. Diaconie, ‘Red een kind - Lang leve de zelfhulpgroep’ 

Red een kind geeft toekomst aan kinderen in armoede en verbindt 
hen met mensen in Nederland.  
Red een kind zet zich in voor zelfhulpgroepen in Afrika en Inda. In 
een zelfhulpgroep werken zo’n 15 mannen en vrouwen samen aan 
het vergroten van hun inkomen, en het verbeteren van hun sociale 
situatie. Bij elke bijeenkomst leggen de groepsleden een klein 
bedrag in. Uit deze gezamenlijke kas kunnen ouders lenen als ze 
willen investeren in bijvoorbeeld hun boerderij. In de zelfhulpgroep 
leren de leden allerlei praktische vaardigheden zoals samenwerken 
en het verbouwen van nieuwe gewassen. Ook leren zij hoe ze 
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rechten, zoals medische zorg en onderwijs, op een goede manier 
onder de aandacht van de overheid kunnen brengen. Zo leert Red 
een Kind gezinnen om de armoede te ontgroeien. En daar plukken 
kinderen de vruchten van.  

2. Voor de toekomst van de kerk in Haarlem  
 
Slotlied: lied 542 ‘God roept een mens op weg te gaan’ 
 
Zegen  
  
 
Allen:      A - MEN. 
 
Uitleidend orgelspel  
 
 

Mededelingen 
 
‘Doorpraten over… christelijke meditatie’ 
Vanuit de wens om generatiegenoten uit de kerk te leren kennen en 
samen door te praten over de thema’s van leven, geloof en traditie, is het 
initiatief genomen om dertigers en veertigers (ongeveer) bij elkaar te 
brengen.‘Doorpraten over… christelijke meditatie’ staat gepland op 
dinsdag 19 november van 20.00 – 22.00u  
Waar: In het wijkgebouw, Nieuwe Kerksplein 28 (naast de Nieuwe Kerk) 
Aanmelden: We vinden het fijn om te weten wie er komen, stuur daarom 
een mailtje naar: barbaravandepol@gmail.com 
 
Wie was Jezus? 
De tekst van de lezing van ds. Rinze Marten Witteveen is beschikbaar 
voor wie het verhaal van 29 oktober nog eens wil nalezen, of wie er graag 
bij had willen zijn maar die avond verhinderd was.  
Wie zijn emailadres noteert op de lijst voor in de kerk, krijgt de tekst 
toegestuurd. 


