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Welkom en mededelingen  
-allen gaan staan- 
 
Lied: 95: 1 en 3 

 
3. Kom, werpen wij ons voor de Heer 
die ons gemaakt heeft biddend neer, 
wij, die het volk zijn van zijn weide. 
Want onze God, Hij gaat ons voor, 
Hij trekt met ons de diepte door. 
Zijn hand zal ons als schapen leiden. 

 
Votum en groet: 
vg: Onze hulp is in de naam van de Heer 
gm: die hemel en aarde gemaakt heeft 
vg: die trouw houdt in eeuwigheid 
gm: en niet laat varen het werk van zijn handen. 



vg: Genade zij u en vrede van 
 God, onze Vader en van 
 Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest 
gm: Amen 
-allen gaan zitten- 

 
Gebed 
 
Loflied: 305: 1, 2 en 3 

 
2. Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 



3. Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 

 
de kaars in de lantaarn wordt ontstoken aan de paaskaars, kinderen 
gaan naar de nevendienst 
 
Gezongen gebed bij de opening van het Woord: Lied 197 
       
      Gij die het sprakeloze bidden hoort 

achter de woorden die wij tot U roepen. 
Gij die de mensen ziet zoals geen mens. 
Gij die uw woord in ons hebt neergelegd 
in den beginne als een bron van weten. 
Gij die ons hebt geschapen naar U toe. 
Wek onze kracht, vuur onze hartstocht aan, 
heradem ons dat wij in U volharden. 
Doe lichten over ons uw lieve naam. 

 
Eerste Bijbellezing: Jakobus 2: 14-19 en 26 
 
Lied: 338d 

 
Tweede Bijbellezing: Markus 9: 14-29  



Lied: 976: 1, 2 en 3  

 
2. Wie kan in ons een brief van Christus lezen, 
als niet de Geest ons aan elkander rijgt, 
die ons als dode, levenloze letters 
beademt en tot nieuwe zin herschrijft? 
 
3. Om woord voor woord zijn liefde te vertalen, 
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin. 
Om mensen zijn ontferming te herhalen 
zijn wij gezonden, deze wereld in. 

 
Overdenking 
 
Lied: 364: 1, 3, 4 (vrouwen), 5 (mannen) en 6  

 
 



 
 
3. Gij ziet en hoort 
wat onze mond wil spreken, 
het is een stamelend, ontoereikend teken, 
een zwak en machteloos mensenwoord. 
 
4. In stil ontzag 
zijn wij voor U getreden. 
Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden, 
waak met uw ogen nacht en dag! 
 
5. Gij spreekt ons aan, 
Ge hebt de mens verkoren: 
aan deze plaats doet Gij uw woorden horen, 
hier zijt Gij, want hier woont uw naam. 
 
6. O, antwoord Gij, 
als wij tezamen bidden, 
daal neder uit uw hoogte in ons midden! 
In uw vergeving wonen wij. 

 
(Her)bevestiging en afscheid ambtsdragers 

Presentatie 
Gemeente, de kerkenraad heeft u de namen bekend gemaakt van 
degenen die bevestigd zullen worden in het ambt van ouderling. Het 
zijn Ria Snelleman en Erik van Duijn.  
 
De ambtstermijn van de ouderlingen Wilma Verschoor, Riet Nelisse, 
Bert van Ginkel en Ernst van Hoek en van de diaken Marianne 
Rijfkogel is voltooid. Tot onze vreugde hebben zij aangegeven hun 
taak te willen voortzetten.  



In deze dienst nemen we afscheid van de ouderlingen Jetty van 
Westering en Hans Bracht en van de diakenen Marianne Karman, 
Lenie Smit en Frans van Wilgen.  
 
Inleiding 
De apostel Paulus schrijft: 
‘Er is verscheidenheid in genadegaven, 
maar het is dezelfde Geest; 
er is verscheidenheid in bedieningen, 
maar het is dezelfde Heer; 
en er is verscheidenheid in werkingen, 
maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt.’ 
En de apostel Petrus zegt: 
‘Dient elkander, een ieder naar de genadegaven die hij ontvangen 
heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.’ 
 
Zo worden in de gemeente van Jezus Christus mensen geroepen tot 
het ambt van ouderling en diaken, om samen met de predikanten 
deze dienstbaarheid te bevorderen en dit rentmeesterschap vorm te 
geven tot heil van allen en tot eer van de ene en gezegende Naam. 
 
Tot de ambtsdragers die hun dienst voortzetten:  
Eenmaal zijn jullie in het ambt van ouderling of diaken bevestigd.  
Daarbij hebben jullie  uitgesproken je dienst te aanvaarden, je ambt 
trouw te bedienen, bereid te zijn je te laten leiden door het geloof 
dat we als gemeente met elkaar delen en geheim te houden wat 
jullie vertrouwelijk ter ore komt.  
Wij zijn als gemeente dankbaar en verheugd dat jullie je dienst 
willen voortzetten.  
We bidden jullie toe dat God, onze hemelse Vader je de vreugde, de 
genade en de kracht geeft om je ambtswerk trouw en vruchtbaar 
voort te zetten.  
   
Vragen aan de nieuw aantredende ambtsdragers 
-    Wilt u de dienst aanvaarden waartoe u hier in Gods gemeente 
geroepen wordt? 



-     Belooft u uw ambt getrouw te bedienen met liefde voor de 
gemeente en voor de mensen die de    
      Heer op uw weg brengt?  
-     Bent u bereid u bij dit alles te laten leiden door het geloof dat in 
deze gemeente gedeeld wordt? 
-     Belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis 
komt? 
 
Antwoord: Ja 
 
Samenzang: Lied 345 

 



2. Nu ik U heb gegeven 
mijn woord op deze dag, 
geef dat met heel mijn leven 
ik daarvoor instaan mag, 
dat ik het in mijn daden 
waarmaak aan iedereen. 
Maak zichtbaar uw genade 
door mij en om mij heen. 
 
3. God, die uw woord gegeven, 
uw Zoon gezonden hebt 
en naar zijn beeld het leven 
van wie U kent herschept, -  
wees door uw Geest met allen 
die hebben ja gezegd, 
dat zij die staan niet vallen. 
Maak Gij ons trouw en echt.  

 
Zegen:   God onze hemelse Vader, 
 die u roept tot deze heilige dienst 
 Hij verlicht u door zijn Geest 
 en sterke u door zijn hand. 
 In de naam van de Eeuwige, 
 Vader, Zoon en Heilige Geest. 
 
Vraag aan de gemeente (we gaan staan)  
V: Gemeente van Christus, nu Ria Snelleman en Erik van Duijn tot 
deze bediening worden bevestigd, belooft u hen te aanvaarden, te 
steunen en met hen te werken in de dienst van de Heer? 
Antwoord van de gemeente:  Ja, dat willen wij van harte 

- allen zitten-   

 
Zang: ‘The Lord bless you and keep you’, J. Rutter     

The Lord bless you and keep you; 
The Lord make His face to shine upon you 
To shine upon you and be gracious 
And be gracious unto you 



The Lord bless you and keep you 
The Lord lift up the light of His countenance upon 
you 
And give you peace, and give you peace 

 
Dankwoord tot de aftredende ambtsdragers  
 
Gebeden – stil gebed – onze Vader 
 

Slotlied: 313: 1, 3 en 4 
-allen gaan staan- 
 

 



3. De geesten onderscheiden, 
gaf God ons als gebod; 
wie ’t woord der waarheid mijden, 
weerstaan het rijk van God. 
Hoe bouwen zij op zand! 
Straks zal hun huis bezwijken, 
’t houdt in de storm geen stand. 
Dan zal aan ieder blijken 
der dwazen onverstand. 
 
4. Maar wie op ’t woord vertrouwen 
dat uitging uit Gods mond, 
die kunnen veilig bouwen, 
hun huis heeft vaste grond. 
Des Heren woord maakt vrij 
van dienst aan vreemde machten; 
in ’t woord herkennen wij 
zijn plannen en gedachten. 
Het rijk is ons nabij! 

 
 
Heenzending en Zegen 

 
 
 
 
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om buiten koffie en thee 
te drinken.  
 
 
 
 



Collectedoelen 
De diaconale collecte is aanstaande zondag bestemd voor het 
plaatselijk diaconaal werk. 
De opbrengst van de diaconale collecte van deze zondag is bestemd 
voor één van de kerntaken van de diaconie: 
het maatschappelijk werk van onze kerk. De toegang tot 
voorzieningen van overheidswege is in de afgelopen jaren 
steeds moeilijker geworden, hetgeen zijn weerslag heeft op hen die 
het door omstandigheden toch al minder 
troffen. Dat heeft er inmiddels toe geleid dat er vaker dan tot dusver 
op de diaconie een beroep wordt gedaan om 
de helpende hand te bieden. zorg. Om deze zogenaamde “ stille 
hulp” mogelijk te maken, is Uw financiële steun 
nodig. 
De tweede collecte is voor de kerk. De opbrengst wordt verdeeld. 
Wanneer u niet in de kerk aanwezig bent, kunt u uw bijdrage 
overmaken op 3 manieren. U kunt uw gave storten op : 
NL 34 RABO 0373 7321 98. t.n.v. Protestantse Gemeente Wassenaar 
inzake kerkelijke activiteiten onder vermelding: 
Collecte en datum(s). U kunt ook een bijdrage geven (iDeal) via 
https://site.skgcollect.nl/97/. 
Op de Scipio-App kunt u (via incasso) een collecte-tegoed kopen en 
vanuit dit tegoed een bijdrage aan de 
wekelijkse collecte doen. 


