
Liturgie Startdienst – 20 september 2020 - Zuidland 

Met bevestiging van ambtsdragers en pastoraal medewerkers    

 

Muzikale medewerking : Michiel de Leeuw van Weenen, 

                       Arnout Jongejan 

                       Thijmen Overgaauw en Arjen Zevenbergen 

Zang: Anneke van der Wal, Ron de Leeuw van Weenen, Hanny van der Kaa 

 

Voorganger : ds. Jan Schep 

 

Thema: ‘Het goede leven – Bloeien in Gods licht’ 

 

 

Welkom en mededelingen 

 

Aanvangslied: Psalm 149: 1 en 3 ‘Halleluja...         1.20 

 

Stil Gebed - Bemoediging en Groet 

 

Klein Gloria (NLB 195)                                0.30 

 

Gebed om Gods ontferming - Kyrie 

 

Zingen als Gloria: ELB 331 ‘Prijs de Heer, mijn ziel.. (zie NAS) 

   (Nederlands – Engels – Nederlands) 

 

Aansteken van het lantarentje 

We zingen het kinderlied van de maand:                2.11 

 ‘Ik wil vandaag alleen maar zingen’ – Opwekking Kids 268 

                                                (zie NAS) 

Ik sta op, de dag begint 

Ik schud mijn benen los 

Haal mijn handen door m'n haar 

Ja, ik ga totaal los 

Ik kijk eens in de spiegel 

en geef mijzelf een compliment 

God heeft mij gemaakt 

Ik ben blij dat Hij mij kent 

 

Ik wil vandaag alleen maar zingen 

Ik ben ontzettend blij 

De reden is eenvoudig 

God zorgt altijd voor mij 

Ik wil dansen, ik wil zwaaien 

Ik wil stampen op de grond 

En aan het einde van dit liedje 

draai ik één keer in het rond 

 

Ik sta op, de dag begint 

Ik strek mijn armen uit 

Mijn moeder roept: ‘nu even niet’ 

als ik een liedje fluit 



Op mijn bruine boterham 

strooi ik een berg hagelslag 

Extra jam er bovenop 

Een goed begin van deze dag 

 

Ik wil vandaag alleen maar zingen 

Ik ben ontzettend blij 

De reden is eenvoudig 

God zorgt altijd voor mij 

Ik wil dansen, ik wil zwaaien 

Ik wil stampen op de grond 

En aan het einde van dit liedje 

draai ik twee keer in het rond 

 

Ik wil vandaag alleen maar zingen 

Ik ben ontzettend blij 

De reden is eenvoudig 

God zorgt altijd voor mij 

Ik wil dansen, ik wil zwaaien 

Ik wil stampen op de grond 

En aan het einde van dit liedje 

draai ik één keer 

Aan het einde van dit liedje 

draai ik twee keer, 

Nee, aan het einde van dit liedje 

draai ik drie keer in het rond. 
 

Gebed om de leiding van de Heilige Geest 

 

Schriftlezing: Psalm 34: 9-15 – een Psalm van David 

 

Zingen: Psalm 103: 1 en 3 ‘Zegen mijn ziel... 

 

Verkondiging 

 

Zingen: NLB 978 : 1 en 4 ‘Aan U behoort, O Heer... 

 

Bevestiging van Ambtsdragers en Pastoraal Medewerkers 

 

INLEIDING OP DE BEVESTIGING 

Zusters en broeders in Christus, de apostel Paulus schrijft: 

‘Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 

 er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; 

 er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, 

 maar er is één God, die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt’ 

                                                   (I Cor. 12: 1-6)  

En de apostel Petrus zegt: 

‘Laat ieder van u de gave die hij of zij van God gekregen heeft, 

 gebruiken om daar mee anderen te helpen’ (I Petrus 4: 10). 

 

Zó worden in de gemeente van Jezus Christus  

mensen geroepen tot het ambt van ouderling en diaken en de taak van 

pastoraal medewerker om samen met de predikanten en de kerkelijk werker 

deze dienende taken te stimuleren en daarmee behulpzaam te zijn in het 



pastoraat en diaconaat, tot eer van de Naam van onze Heer. 

Daarnaast is er sinds de reformatie altijd sprake geweest van het ambt van 

álle gelovigen. In de gemeente van Christus bestaan geen beroeps-gelovigen 

en ook ambtsdragers worden uit de gemeente geroepen.  

Al het werk in de gemeente wordt gedragen door dát ambt, die roeping van 

ieder christen om mee te werken aan de opbouw van de gemeente van onze 

Heer. 

 

Wij willen nu eerst Gods naam prijzen en zijn zegen vragen. 

 

"Heer onze God, U loven wij 

omdat uw Zoon niet is gekomen om gediend te worden,  

maar om te dienen. 

U loven wij, omdat Gij mensen ten leven roept 

om de aarde bewoonbaar te maken 

en mens te zijn ten dienste van anderen. 

U loven wij, omdat Gij uw Geest wilt schenken 

en uw vuur doet neerdalen, 

opdat wij met brandende harten dienaren zouden zijn 

in navolging van uw Zoon Jezus Christus. 

 

Daarom, Heer onze God, Gever van alle goede gaven, 

bidden wij U voor hen 

die geroepen zijn om in dienstbaarheid en zorg 

in meeleven en voorbede uw gemeente te bouwen;  

dat zij hoog zullen opgeven van uw toekomst, 

dat zij nooit gering zullen denken van uw kinderen 

dat zij in hun hart bewaren wat hen  

in het verborgene wordt toevertrouwd 

en openlijk getuigenis zullen afleggen van uw heil. 

Zo bidden wij U, om wille van uw Zoon 

aan wie de macht is en de glorie 

nu en in eeuwigheid, 

Amen. 

 

Roeping uit de gemeente van 

- Ria van Dijk-van Pelt 

- Paul Overgaauw 

- Ina Romijn-van Meggelen 

- Jacomijn van Sintmaartensdijk-Janse 

- Marjan van Sintmaartensdijk-Witvliet 

 

Vragen aan de ambtsdragers: 

Nu jullie gereed staan om je ambt als ouderling en diaken 

te aanvaarden, moge het aan allen die hier bijeen zijn, 

en aan hen die deze dienst elders meevieren, 

blijken dat jullie bereid zijn je taak op je te nemen. 

Ik wil jullie daarom vragen voor God en zijn gemeente  

oprecht antwoord te geven op de volgende vragen: 

 

- Ben je ervan overtuigd dat God Zélf je 

  dóór Zijn gemeente tot deze dienst heeft geroepen? 

- Aanvaard je de Schrift, bij het licht waarvan wij leven, 

  als de enige regel van het geloof, 

  zodat je ook verwerpt al wat daarmee strijdig is?  

- Belooft je je ambt trouw te bedienen met liefde 

  voor de gemeente én voor álle mensen, 



  die de Heer op je weg brengt? 

- Belooft je ook voorgoed geheim te houden 

  wat je in vertrouwen is verteld 

  en beloof je je taak te vervullen volgens de orde van onze Kerk? 

 

Wat is hierop je antwoord? 

 (Paul Overgaauw / Marjan van Sintmaartensdijk-Witvliet) 

 

Vragen aan de pastoraal medewerkers: 

- Beloof je in je pastorale werk in woord en daad te getuigen 

  van de liefde van Christus? 

- Beloof je je dienst trouw te vervullen met liefde voor 

  de gemeente en voor allen die de Heer op je weg brengt? 

- Beloof je geheim te houden wat je in vertrouwen is verteld? 

 

Wat is hierop je antwoord? (Ria / Ina / Jacomijn) 

 

Wij zijn blij dat 

Peter Hoogstad 

en Anneke van der Pols-Lammers 

bereid zijn om voor een nieuwe termijn ouderling te zijn 

met enerzijds speciale aandacht voor de jongeren in onze gemeente en 

anderzijds speciaal voor de ouderen. 

Ook zijn wij blij dat 

Pieter Landman de taak van kerkrentmeester op zich wil nemen. 

Ook hen betrekken wij in deze bevestiging. 

 

BEVESTIGING        

God, onze hemelse Vader, 

die jullie geroepen heeft tot deze dienende taak 

en in wiens Naam wij jullie vandaag bevestigen, 

Hij verlichte je door zijn Geest 

en sterke je door Zijn hand, 

Hij zegene je zo in je dienst, 

dat je in Zijn gemeente vruchtbaar 

en met zegen werkzaam mag zijn.       

                                  Amen 

 

Gemeente, ik wil u verzoeken op te staan en uw verbondenheid met deze 

ambtsdragers en pastoraal medewerkers te tonen door te antwoorden op de 

volgende vraag: 

 

Gemeente van Christus te Zuidland 

Nu deze zusters en broeders tot ouderling, diaken, kerkrentmeester en 

pastoraal medewerker zijn bevestigd, - belooft u  

hen te aanvaarden,  

hen te omringen met uw medeleven,  

hen te dragen in uw gebeden en  

met hen mee te werken  

in de dienst aan onze Heer? 

 

Gemeente van Christus, wat is daarop uw antwoord? 

 

Gemeente: Ja, van harte! 

 

Zingen (Staande): Opwekking 710 – Gebed om zegen 

                                 (zie NAS)          3.00 



Zegen hen op de weg die zij nu gaan. 

Zegen hen op de plek waar zij nu staan. 

Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt. 

O God, zegen hen alle dagen lang! 

Vader, maak hen tot een zegen; 

ga hen niet voorbij. 

Regen op hen met uw Geest, Heer, 

Jezus, kom tot hen 

als de Bron van leven, 

die ontspringt, diep in hen. 

Breng een stroom van zegen, 

waarin U zelf steeds mooier wordt voor hen. 

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. 

 

Zegen 

voor de nieuwe ambtsdragers en pastoraal medewerkers 

 

Persoonlijk woord 

tot de aftredenden: 

 

Jasper en Tineke Monster-Dokter als duo-pastoraal ouderling 

Mieke Jansen-Fledderus – als jeugdouderling 

Arlene van der Schans-Breederland  als ouderling-tweede scriba 

Wim de Vroed - als voorzitter college van diakenen   

                        en 2e voorzitter kerkenraad 

 

Als pastoraal medewerkers: 

Lia Barnhoorn - Jongejan,  

Conny Harte,  

Gerarda Pons – Hazeu,  

Pie Reytenbagh - Oosthoek 

 

Dankzegging en voorbeden – Stil Gebed – Onze Vader         0.40 

 

Aandacht voor de inzameling van de gaven 

 

Slotlied: NLB 416 ‘Ga met God ...                          2.10 

 

Zegen 


