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In deze dienst zullen tot ambtsdrager bevestigd worden: 

 
Nel Boekholt-Rep, ouderling 

Bas Koert, diaken 
Leen Hoogwerf, ouderling-kerkrentmeester 
Jaap Sekeris, ouderling-kerkrentmeester 

 
 

Voorganger: Ds. G.J. Stougie      
 Organist: Aad Stortenbeker 
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Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 105 : 1, 18 
Looft God de HEER, en laat ons blijde 
Zijn glorierijke Naam belijden. 
Meldt ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt de HEER, 
verblijdt u, geeft Zijn Naam de eer. 
 
Die gunst heeft God Zijn volk bewezen, 
opdat het altoos Hem zou vrezen, 
Zijn wet betrachten en voortaan 
volstandig op Zijn wegen gaan. 
Prijs God om al Zijn majesteit. 
Hij leidt ons tot in eeuwigheid.. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Korte inleiding op de dienst 
 
Zingen: Lied 218 : 1, 2 (Evangelische Liedbundel) 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan. 
Want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot Zijn eer. 
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Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En Zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
Leefregel 
 
Zingen: Lied 912 : 1, 2, 5  
Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan Uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot Uw lof en dienst bereid. 
 
Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot Uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van Uw wet. 
 
Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot Uwe troon, 
dat Uw heil’ge Geest er woon'. 
 
Gebed 
  
Moment voor kinderen en jongeren 
 
Zingen: Lied 361 : 1, 2, 3, 4 
Er heeft een stem gesproken, 
de Heer was daar! 
Antwoordt Hem vastbesloten, 
staat voor Hem klaar. 
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Behoud het woord, de gaven, 
met wakk're zin; 
volhardt uw taak te dragen 
en leeft daarin! 
 
Hebt Gij Uw knecht genodigd? 
Wie ben ik, Heer? 
Roekeloos, kleingelovig, 
zwak en niets meer. 
 
Het woord, van God gegeven, 
brengt ommekeer, 
het voedt ons in het leven, 
is vol verweer. 
 
Schriftlezing: Johannes 3: 22-30 (NBV) 
22Daarna ging Jezus met Zijn leerlingen naar Judea. 
Daar bleef Hij enige tijd en Hij doopte er. 23Johannes 
doopte toen ook, in Enon, dicht bij Salim, een waterrijk 
gebied. Daar kwamen de mensen naartoe om zich te 
laten dopen. 24Johannes was immers nog niet 
gevangengezet. 25Er ontstond een discussie tussen de 
leerlingen van Johannes en een Jood over het 
reinigingsritueel. 26Ze gingen naar Johannes en zeiden 
tegen hem: ‘Rabbi, de man die bij u aan de overkant van 
de Jordaan was, over wie u een getuigenis afgelegd hebt, 
is aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe!’ 
27Johannes antwoordde: ‘Een mens kan alleen 
ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. 
28Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik 
ben de Messias niet, maar ik ben voor hem uit 
gezonden.” 29De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van 
de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem 
van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote 
vreugde. 30Hij moet groter worden en ik kleiner. 
 
Verkondiging 
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Zingen: Lied 908: 1, 6 
Ik heb U lief, o mijn beminde, 
die al mijn vreugd en sterkte zijt. 
Ik heb U lief, o welgezinde, 
wiens komst ik dag en nacht verbeid. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
glans van Gods aangezicht. 
 
Blijf, Heer, mij met Uw gunst genegen, 
dat ik niet weer verdwalen zal; 
houd Gij mijn voeten op Uw wegen, 
dan brengen zij mij niet ten val. 
O licht, dat op mijn leven viel, 
verlicht mij lijf en ziel. 
 
Bevestiging ambtsdragers 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Lied 672: 3, 6 
In 't lichaam van de Heer 
tot leden uitverkoren, 
zijn wij door Uwe kracht 
als kind’ren nieuw geboren. 
Deel dan Uw gaven uit, 
wees met Uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats 
een levend lidmaat zij. 
 
Vul aan wat ons ontbreekt, 
want stukwerk is ons pogen. 
En wat ons afleidt van 
de vrede uit den hoge, 
laat dat, verheven licht, 
in vuur en wind vergaan. 
Houdt Gij ons staande door 
het wonder van Gods naam. 
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Uitleg van wat aan ambtsdragers wordt toevertrouwd 
 
Zingen: Lied 473 : 1, 2 (Hemelhoog) 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan; 
zegen mij op de plek waar ik zal staan; 
zegen mij in alles, wat U van mij verlangt: 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
Vader, maak mij tot een zegen, ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met Uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij. 
Als de Bron van leven die ontspringt, diep in mij: 
breng een stroom van zegen 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven; 
zegen ons waar we hoop en liefde geven; 
zegen om de ander tot zegen te zijn: 
o God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
Vader, maak ons tot een zegen hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend waarin wij zelf tot bron  
van zegen zijn. 
 
Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Gelofte en verbintenis van ambtsdragers  
 
Aanvaarding en verwelkoming door de gemeente 
 
Zingen: Lied 416 : 1, 2  
Ga met God, en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen, 
met Zijn raad en troost en zegen:  
ga met God, en Hij zal met je zijn. 
 



7 
 

Ga met God, en Hij zal met je zijn,  
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou Zijn vleugels spreiden:  
ga met God, en Hij zal met je zijn. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collectemoment  
 
Zingen: Lied 903 : 1 
Zou ik niet van harte zingen 
Hem die zozeer mij verblijdt? 
Want ik zie in alle dingen 
niets dan Zijn genegenheid. 
Is de hartslag van het leven 
niet de liefde van de Heer? 
Liefde draagt hen meer en meer, 
die in dienst van Hem zich geven. 
Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid. 
 
Zegen 
Zingen: Lied 415 : 3 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
Korte toespraak 
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