
 
 
 
 

ORDE VAN DIENST 
 

Zondag 17 januari 2021 
 
 
In deze dienst doen Hester Wesselius en Arjen Mulder belijdenis van hun geloof 
en worden zij bevestigd als ambtsdragers.  
 
Na de viering nemen wij afscheid van Diane Vonk als onze ouderenpastor  
 
Voorganger ds. Willemijn van Dijk – Heij, organist Anton Pauw, ouderling Stéphan 
Thijs, diaken Henk Vonk, fluitiste Helena Mulder 
 
 

Inleidend orgelspel  

Welkom 
 
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen 
          We gaan staan 
 
Voorganger: We begroeten elkaar in de naam van God die sprak 

“er zij licht”  
Allen:   EN ER WAS LICHT 
Voorganger:   In de naam van Jezus 
Allen:    GODS LICHT IN DE DUISTERNIS 
Voorganger:   In de naam van de Heilige Geest 
Allen:    DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT AMEN 
 
        We gaan zitten 
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Inleiding op de dienst 
        
Gebed  
 
Muziek: Orgelkoraal ‘Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren’ – 
J. G. Walther (1684-1748) 
 
DIENST VAN DE BELIJDENIS 
 
Inleiding op de belijdenis 
 
Voorganger: Hier vormen wij vandaag een kring,  

rond het water van de doop, 
waarin al velen van ons als kind in kopje onder zijn 
gegaan, bedoeld om als een vrij mens weer boven te 
komen.  
Zo zijn jullie Hester en Arjen ook ooit als klein kind 
gedoopt.  
  
En vandaag willen jullie je geloof belijden, daarom 
vraag ik aan jullie  
en aan iedereen die verbonden is met dit moment: 
Willen wij ons afkeren van wat ons tot slaaf maakt,  
en ons wenden naar het licht van Gods toekomst,  
als zijn kinderen?  

Allen:  Ja, dat wil ik. 
 
Persoonlijke belijdenis door Hester en Arjen  
 
We belijden gezamenlijk ons geloof met de woorden van de 
apostolische geloofsbelijdenis.  
 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemels en de aarde. 
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer; 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden; 
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
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Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; 
vergeving der zonden; 
wederopstanding des vleses; 
en een eeuwig leven. 
Amen 
 
Muziek: improvisatie  
 
DIENST VAN DE BEVESTIGING 
 
Inleiding op de bevestiging 
 
Bevestiging van Hester Wesselius als ouderling en Arjen Mulder als 
ouderling-kerkrentmeester 
 
Aanvaarding en verwelkoming  
Gemeente van Christus, ik wil u vragen om uw nieuwe ambtsdragers te 
omringen met uw meeleven, haar bij te staan in onze gezamenlijke dienst 
aan de Heer en zijn Rijk en haar keer op keer te dragen met uw gebed. 
Daarvoor schenkt God ons allen de zegen: 
 
Zegen 
 
Muziek: Sonate in a klein voor altblokfluit en basso continuo, opus 1 nr. 1, 
Jean-Baptiste Loeillet (1688 - ca. 1720): Adagio 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Lezing: Marcus 6: 6-13 
 
Overdenking 
 
Muziek: Loeillet, Sonate in a: Allegro 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN 
 
Gebeden Dankgebed, voorbeden, stil gebed en afsluitend bidden we het 
‘Onze Vader’  
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Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
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 
        We gaan staan 
Zegen  
 
Allen:  AMEN 
 
Muziek: Praeludium in C – J. C. Kellner (1736-1803) 
 
 

 
Mededelingen 
 
Collecte 
Bij de deur is ook de mogelijkheid om uw gaven voor de collecte te geven. 
Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app 
‘Givt’. Installeer de app, en volg de aanwijzingen.  
De eerste collecte is voor het werk de diaconie 
De tweede collecte is voor de toekomst van de kerk in Haarlem   
 
Deze dienst is live te volgen en later terug te zien op bavo.nl of via 
kerkdienstgemist.nl  
 


