
Liturgie zondag 31 januari 2021 PG Lekkerkerk 10:00 u. Johanneskerk 

 
In deze dienst zetten drie ambtdragers hun taken voort: Richard den Ouden, Carola den 
Ouden-Littel en Harmen Lebbink als ouderling. Will Faber-Jansen zal haar ambtswerk als 
diaken hervatten en Hennie Klerk-Jonker zal worden bevestigd als ouderling. 
 
Welkom en Mededelingen 
 
Luisteren naar Lied 66: 1 en 7 
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=x-yS2pdROqg 
 
1 Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
   Gods glorierijke naam ter eer. 
   Laat van alom Hem lof ontvangen. 
   Geducht zijn uwe daden, Heer. 
   Uw tegenstanders, diep gebogen, 
   aanvaarden veinzend uw beleid. 
   Heel de aarde moet uw naam verhogen, 
   psalmzingen uwe majesteit. 

7 De naam des Heren zij geprezen! 
   Hij, die getrouw is en nabij, 
   heeft mijn gebed niet afgewezen. 
   De Heer is goed geweest voor mij. 
 
 
 
 

 
Aansteken kaars van verbondenheid 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Kyriëgebed 
 
Luisteren naar: KOM HEILIGE GEEST – Sela (Combo) 
Heilige Geest van God, 
adem in ons midden, 
dan zullen wij aanbidden 
de Vader en de Zoon. 
 
Kom, o Heilige Geest, 
wij wachten op U. 
Vervul ons met uw kracht, 
Heil’ge Geest kom nu. 
 
(info: https://www.sela.nl/liederen/3/kom-heilige-geest.html)
 
Moment met de kinderen 
 
Luisteren naar Als je geen liefde hebt voor elkaar 
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=sW56nG3Dj9M 
 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
vallen de dromen in duigen. 
Dromen van vrede worden niet waar, 
kwaad is niet om te buigen. 
 
 

refrein: 
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods gloria.(2x) 
 
 
 



Als je geen antwoord geeft op verdriet. 
zullen de tranen niet drogen. 
Als je het leed in de wereld niet ziet, 
worden Gods woorden verbogen.  Refrein 
 
Als je geen oog hebt voor het gemis, 
als je geen brood weet te delen, 
denk dan aan Jezus die brood en die vis, 
uit liefde deelde met velen.          Refrein 

Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
is er geen hoop meer op zegen. 
Kinderen, maak de liefde toch waar: 
schrijf het op alle wegen.            Refrein 
 
 
 
 

 
Gebed bij de opening van het Woord
 
Deuteronomium 18: 15-20 
 
15 Hij zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen moet u 
luisteren. 16 U hebt de HEER daar immers zelf om gevraagd, toen u bij de Horeb bijeen 
was? U zei: ‘Wij kunnen het stemgeluid van de HEER, onze God, en de aanblik van dit 
enorme vuur niet langer verdragen; dat overleven we niet.’ 17 De HEER heeft toen tegen 
mij gezegd: ‘Zij hebben goed gesproken. 18 Ik zal in hun midden profeten laten opstaan 
zoals jij. Ik zal hun mijn woorden ingeven, en zij zullen het volk alles overbrengen wat 
ik hun opdraag. 19 Wie niet wil luisteren naar de woorden die zij in mijn naam spreken, 
zal ik ter verantwoording roepen. 20 Maar als een profeet de euvele moed heeft om in 
mijn naam iets te zeggen dat ik hem niet heb opgedragen, of om in de naam van andere 
goden te spreken, dan moet hij ter dood gebracht worden.’ 
 
Luisteren naar Lied 111: 1 en 2 
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=OLYejQjiGyU
1 Van ganser harte loof ik Hem 
   in 't midden van Jeruzalem, 
   de Heer in 't midden der getrouwen. 
   Groot zijn de daden van de Heer, 
   Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 
   de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 

2 Zijn doen is louter majesteit, 
   zijn luister, zijn gerechtigheid 
   houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden. 
   Genadig en barmhartig is 
   de Heer, en zijn gedachtenis 
   eeuwig waar Hij zijn daden stelde.

 
Evangelielezing Marcus 1: 21 – 28 
 
21 Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de 
synagoge en onderwees er de mensen. 22 Ze waren diep onder de indruk van zijn 
onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. 
23 Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij 
schreeuwde: 24 ‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen 
om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’ 25 Jezus sprak hem 
streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’ 26 De onreine geest deed de man 
stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw. 27 Iedereen was zo verbijsterd dat 
ze tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als 
hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd.’ 28 Het nieuws over Jezus 
verspreidde zich algauw overal in Galilea. 
 
 
 
 
 



Luisteren naar Opwekking 826 - De Heer is mijn Bevrijder (Combo) 
 
God keek genadig naar mij om 
Hij greep mij vast voor ik verdronk 
En zette mij weer op vaste grond 
De Heer is mijn bevrijder 
 
Ik weet hoe lang de nacht ook duurt 
God helpt mij over elke muur 
Ik zie al licht aan de horizon 
De Heer is mijn bevrijder 
 
Is er iemand als onze God 
Die ons liefheeft en ons verlost 
Hij heeft betaald voor ons allemaal 
De Heer is mijn bevrijder 
 
Op Hem alleen rust mijn geloof 
Hij brengt tot bloei wat Hij belooft 
De winter wijkt en de lente komt 
De Heer is mijn bevrijder 
 
Ook als het wachten moeilijk is 
Ook als ik treur om wie ik mis 
Zijn liefde draagt mij door alles heen 
De Heer is mijn bevrijder 
 
Is er iemand als onze God 
Die ons liefheeft en ons verlost 
Hij heeft betaald voor ons allemaal 
De Heer is mijn bevrijder 
Hij draagt mij tot mijn de laatste dag 
Laat mij niet achter in het graf 
Hij wekt mij op en roept mij naar huis 
De Heer is mijn bevrijder 
 
Is er iemand als onze God 
Die ons liefheeft en ons verlost 
Hij heeft betaald voor ons allemaal 
De Heer is mijn bevrijder 
 
Alle eer aan God de Vader 
Alle eer aan God de Zoon 
Alle eer aan God de trooster 
De Heer is mijn bevrijder 
 
Alle eer aan God de Vader 
Alle eer aan God de Zoon 
Alle eer aan God de trooster 
De Heer is mijn bevrijder 
De Heer is mijn bevrijder 
De Heer is mijn bevrijder 



Verkondiging 
 
Luisteren naar Lied 825: 1, 5 en 8 via YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=cVe7z5oZtUw 
 
1 De wereld is van Hem vervuld, 
   die 't kennen gaat te boven, 
   wiens heerlijkheid ons is verhuld, 
   in vonken licht verstoven. 
   Geen mensenoog heeft Hem gezien 
   wien elk zijn tempel bouwt, in wien 
   onwetend wij geloven. 

5 Ja, Hij is elk van ons nabij, 
   hoe hemelhoog verheven; 
   in Hem bestaan, bewegen wij, 
   in Hem is heel ons leven. 
   Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
   de mensen zijn van zijn geslacht, 
   voorgoed met Hem verweven.

 
8 God heeft zich zelf ons toegewend: 
   een man verscheen op aarde, 
   een mens, in wie Hij onherkend 
   zich aan ons openbaarde. 
   In Hem als in een tempel heeft 
   de God gewoond die eeuwig leeft, 
   de Ongeëvenaarde. 
 
VOORTZETTING EN HERVATTING DIENSTWERK VAN OUDERLINGEN EN DIAKEN EN 
BEVESTIGING OUDERLING 
 
Presentatie van aantredende ambtsdragers [zitten vooraan] 
 
*** De ouderling van dienst staat op en nodigt de aantredende ambtsdragers uit te gaan 

staan. Zij gaan tegenover de voorganger zitten. *** 
 
voorganger 
 
Gemeente, tweemaal heeft de kerkenraad de namen bekend gemaakt van degenen die 
hun dienst van ouderling zullen voortzetten en het ambt van diaken hervatten en van 
degene die bevestigd zal worden in het ambt van ouderling. Zij die hun dienstwerk 
voortzetten zijn Richard den Ouden, Carola den Ouden-Littel en Harmen Lebbink.  
Een diaken zal haar dienst hervatten: Will Faber-Jansen. En tot slot zal Hennie Klerk-
Jonker zal na diaken te zijn geweest worden bevestigd als ouderling. 
 
“Ik vraag de kerkenraad of de herkozen en aantredende ambtsdragers zonder bezwaar 
hun dienst kunnen voortzetten of hervatten of worden bevestigd?” 
 

De ouderling van dienst antwoordt als vertegenwoordiger van de kerkenraad: “er zijn 
geen wettige bezwaren ingebracht.” 

 
voorganger  
 
“Dan stel ik vast dat er geen bezwaren zijn. En dat zij dus waardig zijn om hun dienst 
voort te zetten of te hervatten of in het ambt bevestigd te kunnen worden, waartoe de 
kerk van Christus hen geroepen heeft. Loven wij de Heer.” 
 
“Wij danken God.” 



OPDRACHT  
 
voorganger 
 

Gemeente, laten wij dan horen en overwegen wat de kerk aan ouderlingen en diakenen 
heeft toevertrouwd. 
De apostel Paulus schrijft: ‘Er is verscheidenheid in genade-gaven, maar het is dezelfde 
Geest; er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heer; en er is 
verscheiden-heid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt.’ En de 
apostel Petrus zegt: ‘Dient elkaar, een ieder naar de genadegaven die hij ontvangen 
heeft, als goede rent-meesters 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. 
 
Zusters en broeders, die nu klaar staan jullie ambtswerk te aanvaarden: 
denk er altijd vol dank aan dat het Christus’ gemeente is, die je wordt toevertrouwd. De 
gemeente die God heeft bijeengebracht door het leven, lijden, sterven en de opstanding 
van zijn eigen Zoon, Christus onze Heer. Het is zijn kerk. Aanvaard dan je dienst met 
blijdschap, leer en groei door te lezen en te leven uit de Bijbel, blijf altijd bidden en 
vertrouw op de kracht van de heilige Geest. 
 

***De ambtsdragers die hun werk zullen voortzetten of hervatten gaan staan***  
 
Gelofte en verbintenis van de ambtsdragers die hun dienst voortzetten of hervatten 
 

voorganger 
 

Richard den Ouden, Carola den Ouden-Littel, Harmen Lebbink en Will Faber-Jansen, 
eenmaal zijn jullie in het ambt van ouderling of diaken in deze gemeente bevestigd. 
Toen hebben jullie gezegd dat je de heilige Schrift aanvaardt als enige regel van het 
geloof en dat je je wilt verzetten tegen alles wat daar tegenin gaat. Jullie hebben 
beloofd geheim te zullen houden wat vertrouwelijk tot je kennis mocht komen en je 
taak te vervullen in overeenstemming met de regels van onze kerk. Nu jullie je 
ambtswerk zullen voortzetten of hervatten, vraag ik jullie daarom ieder persoonlijk: 
 

Geloof je dat je in de keuze van deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent 
geroepen?  
En beloof je je ambt van ouderling of diaken waardig en trouw uit te voeren met liefde 
voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?  
 

Wat is daarop jouw antwoord, ouderling Richard den Ouden, ouderling Carola den 
Ouden-Littel, ouderling Harmen Lebbink en diaken Will Faber-Jansen. 
 
Antwoord van ieder persoonlijk: “Ja. God zal mij daarbij helpen.” 
 

voorganger 
 

God, onze hemelse Vader, die je tot dit ambtswerk heeft geroepen, geeft je de genade, 
dat je daarin vanaf nu trouw en vruchtbaar aan het werk mag zijn. 
Amen.  
De voorganger bekrachtigt deze woorden met een 'hartdruk'. De ambtsdragers gaan 
zitten. 



Luisteren naar Lied 695: 1, 2, 3, 4 en 5 (Heer, raak mij aan met uw Adem) 
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=U-L44iZUQhs 
 
1 Heer, raak mij aan met uw adem, 
reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, 
geef op uw waarheid zicht. 

2 Raak met uw adem mijn onrust 
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind.

3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 

4 Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan.

 
5 Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht! 
 

***De nieuw te bevestigen ambtsdrager gaat staan*** 
 

Gelofte en bevestiging van ambtsdrager die in een nieuw ambt aantreedt 
 
voorganger 
 
Geliefde zuster, jij die nu voor het eerst in de Protestantse Gemeente Lekkerkerk 
geroepen wordt tot het ambt van ouderling, vraag ik: 
Geloof je dat je in je verkiezing door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent 
geroepen? Aanvaard je de heilige Schrift als enige regel van het geloof en wil je je 
verzetten tegen alles wat daar tegenin gaat?  
Beloof je je ambt waardig en trouw uit te voeren met liefde voor de gemeente en voor 
alle mensen die de Heer op je weg brengt, beloof je geheim te houden wat 
vertrouwelijk tot je kennis komt, en beloof je je taak te vervullen overeenkomstig de 
regels van onze kerk?  
 
Wat is daarop jouw antwoord, Hennie Klerk-Jonker? 
  
Ja. God zal mij daarbij helpen. 
 
GEBEDEN  
 
voorganger  
Broeders en zusters, laten wij bidden tot de almachtige God in gemeenschap met heel 
de Kerk in hemel en op aarde, dat Hij zijn genade geeft aan hen die Hij roept als 
ouderling. 
 

***De te bevestigen ambtsdrager knielt*** 
 
 
 
 
 



BEVESTIGINGSGEBED  
 
Heer onze God, wij zegenen en danken U, dat U in Uw goedheid, Uw zoon gezonden 
heeft, Jezus Christus. Niet om gediend te worden, maar om te dienen, zichzelf te 
vernederen en gehoorzaam te worden tot de dood aan het kruis. Wij prijzen U, dat Hij 
zit aan Uw rechterhand en U Hem de naam boven alle namen hebt gegeven. Door Hem 
leert U ons dat er geen grotere gave is dan de gave van het dienen.  
Wij danken U dat U Hennie Klerk-Jonker geroepen hebt tot het ambt van ouderling dat 
wij haar vandaag in Uw naam en gehoorzaam aan Uw wil mogen bevestigen in deze 
dienst. Daarom vragen wij U: 
 

***De voorganger legt nu de ouderling de handen op*** 
 

Zend Uw heilige Geest op Hennie, maak haar tot ouderling van deze gemeente om in 
liefde om te zien naar de mensen en uw gemeente op te bouwen. Geef haar daartoe Uw 
kracht en geest. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen. 
 
na de bevestiging  
 
Wij bidden U, geef dat Hennie Klerk-Jonker die in het ambt van ouderling is bevestigd, 
gehoorzaam aan uw roepstem en vertrouwend op uw beloften, vrijmoedig haar taak 
oppakt tot eer van uw Naam, tot vreugde voor ons allen door onze Heer, Jezus Christus, 
uw Zoon. Hij, die met U in de eenheid van de heilige Geest, leeft en regeert in de 
eeuwen der eeuwen. 
Amen. 
 
Luisteren naar Lied 426 (Combo) 
 
God zal je hoeden, Christus je voeden, 
Geest van hierboven geeft zin en zicht. 
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 
vriend in het duister en gids naar het licht. 
 
AANVAARDING EN VERWELKOMING  
 

***Allen staan***  
 

voorganger  
 
[Gemeente, dit is uw nieuwe ouderling. Wilt u haar in uw midden ontvangen en haar 
hooghouden in haar ambt?] 
 
[Ja, dat willen wij van harte.] 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecte 
 
 
 
 



Luisteren naar Lied Jezus leidt Zijn kerk – Sela (Combo) 
 
1 God riep door de eeuwen heen 
mensen overal vandaan. 
Vaak vervolgd, maar nooit alleen 
zijn zij moedig voorgegaan. 
Door Gods adem aangeraakt, 
door de Geest die levend maakt, 
ging het Woord van mond tot mond 
zegenend de wereld rond. 
 

2 Jezus roept en leidt Zijn kerk 
naar het einde van de tijd; 
bouwt met ons Zijn koninkrijk 
vol van Gods gerechtigheid. 
Als de wereld vlucht en vecht, 
komen wij op voor het recht; 
geven machtelozen stem, 
volgen Jezus, dienen Hem.

 
3 Lijkt de vijand veel te sterk, 
raken wij soms in het nauw, 
Jezus komt en redt Zijn kerk. 
Niets wat Jezus tegenhoudt. 
Door de kracht van Jezus’ kruis 
komen vele mensen thuis, 
uit het rijk van duisternis 
in Gods koninkrijk van licht. 

4 In de volheid van de tijd 
knielen wij met diep ontzag. 
Jezus komt vol heerlijkheid 
op die eerste nieuwe dag. 
Halleluja, Jezus leeft, 
die Zijn rijk gevestigd heeft. 
Geef Hem glorie, breng Hem eer. 
Lof zij Jezus, Hij regeert.

 

Info: https://www.sela.nl/liederen/159/jezus-leidt-zijn-kerk.html 
 

Wegzending en zegen 
 
 

 

https://www.sela.nl/liederen/159/jezus-leidt-zijn-kerk.html

