
Orde van dienst – 30 januari 2022 PG Lekkerkerk 10:00 u. Grote- of Johanneskerk

In deze dienst nemen we afscheid van drie ambtdragers: Jolanda Littel-van Gelder, Richard den 
Ouden en Carola den Ouden-Littel. Vincent Bazen en Pieter Rozendaal zullen hun ambtswerk 
hervatten, Vincent als jeugouderling en Pieter als ouderling-kerkrentmeester. Martine Sluimer-
Knauff en Jan Bernier Ottingh zullen hun dienstwerk voortzetten (herbevestigd). Leendert van 
Everdingen zal worden bevestigd als diaken.
Ook nemen we afscheid van de kerkrentmeesters Gerrie Versluijs, Jo Zwijnenburg en Adri van 
Vliet en treden Greta Rolloos-Hoogerdijk en Joop Versluis aan als kerkrentmeesters.

Welkom en Mededelingen

Zingen Lied 971: 1 en 3
1 Zing een nieuw lied voor God de Here
   en wees van harte zeer verblijd.
   God wil alhier met ons verkeren,
   hier wordt een huis voor Hem bereid.
   Hij heeft de hand en het verstand
   gezegend voor het werk,
   de bouw van Christus' kerk.

3 De Heilige Geest geeft taal en teken.
   Christus deelt al zijn gaven uit.
   De Vader zelf wil tot ons spreken
   en elk verstaat wat het beduidt.
   Wees ons nabij en maak ons vrij
   in dit uw heiligdom.
   Kom, Here Jezus, kom!

Aansteken kaars van verbondenheid

Stil gebed

Groet
vg De Heer zij met u
allen Ook met U zij de Heer

Bemoediging
vg Onze hulp is In de naam van de Heer
allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg Die trouw blijft tot in eeuwigheid
allen en niet loslaat het werk van Zijn handen

Drempelgebed afgesloten met
vg …....door Jezus Christus, onze Heer
allen Amen

Inleiding op de dienst

Kyriëgebed

Zingen Lied 675: 1
1 Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!



Moment met de kinderen

Zingen 'Heer blijf bij hen, neem hen mee. Geef uw woord, uw licht, uw zegen'.

Gebed voor de opening van het Woord

Profetenlezing: Jeremia 1: 4-10
4 De HEER richtte zich tot mij: 5 ‘Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al 
uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een 
profeet voor alle volken gemaakt.’ 6 Ik riep: ‘Nee, HEER, mijn God! Ik kan het woord 
niet voeren, ik ben te jong.’ 7 Maar de HEER antwoordde: ‘Zeg niet: “Ik ben te jong.” 
Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. 8 Wees voor 
niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden – spreekt de HEER.’ 9 En de 
HEER strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij: ‘Hiermee leg ik mijn 
woorden in jouw mond. 10 Nu, op deze dag, geef ik je gezag over alle koninkrijken en 
volken, om ze uit te rukken en te verwoesten, om ze te vernietigen en af te breken, op 
te bouwen en te planten.’

Zingen Lied 139: 1 en 7
1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,
   dieper dan ik mijzelf ooit ken,
   kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
   Gij volgt mij waar ik zit of sta.
   Wat mij ten diepste houdt bewogen,
   't ligt alles open voor uw ogen.

7 Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
   mij met uw vingers aangeraakt,
   met toegewijde tederheid
   mijn nieren en mijn hart bereid,
   mij in de moederschoot geweven,
   mij met uw wonderen omgeven.

Evangelielezing Lucas 4: 21-30
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.

Zingen Lied 313: 1 en 4
1 Een rijke schat van wijsheid
   schonk God ons in zijn woord.
   Hebt moed, gij die op reis zijt,
   want daarmee kunt gij voort.
   Gods woord is ons een licht,
   en elk die in vertrouwen
   daarnaar zijn leven richt,
   die zal erin aanschouwen
   des Heren aangezicht.

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!

Verkondiging

Meditatief muzikaal moment



Zingen Lied 538: 1 en 4
1 Een mens te zijn op aarde
   in deze wereldtijd,
   is leven van genade
   buiten de eeuwigheid,
   is leven van de woorden
   die opgeschreven staan
   en net als Jezus worden
   die 't ons heeft voorgedaan.

4 Een mens te zijn op aarde
   in deze wereldtijd,
   dat is de Geest aanvaarden
   die naar het leven leidt:
   de mensen niet verlaten,
   Gods woord zijn toegedaan,
   dat is op deze aarde
   de duivel wederstaan.

AFSCHEID, VOORTZETTING EN HERVATTING DIENSTWERK VAN OUDERLINGEN EN 
BEVESTIGING DIAKEN EN AFSCHEID EN VERWELKOMING KERKRENTMEESTERS

AFSCHEID VAN AFTREDENDE OUDERLINGEN
Jolanda Littel-van Gelder, Carola de Ouden-Littel, Richard den Ouden

voorganger
Ouderlingen Jolanda Littel, Carola den Ouden en Richard den Ouden hebben te kennen 
gegeven na het vervullen of tijdelijke verlengen van hun ambtstermijn terug te willen 
treden. Ik wil jullie vragen te gaan staan

Voorganger spreekt woorden van afscheid en waardering

Voorganger geeft het woord aan voorzitter CvK, Ton Langerak voor woorden bij afscheid 
van kerkrentmeesters.

Voorganger: Laten we met elkaar bidden

Gebed

Zingen Lied 426 (NL-versie God zal je hoeden) 2x
2 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.

Presentatie van aantredende ambtsdragers

De ouderling van dienst staat op en nodigt de aantredende ambtsdragers uit te gaan 
staan

voorganger

Gemeente, tweemaal heeft de kerkenraad de namen bekend gemaakt van degenen die 
hun dienst van ouderling zullen hervatten of voortzetten en van degene die bevestigd 
zal worden in het ambt van diaken. Zij die hun dienstwerk voortzetten zijn ouderling-
kerkrentmeester Jan Bernier Ottingh en Martine Sluimer-Knauff.
Twee ouderlingen zullen hun dienst hervatten, Vincent Bazen als jeugdouderling en 
Pieter Rozendaal als ouderling-kerkrentmeester. En Leendert van Everdingen zal worden 
bevestigd als diaken.

“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.”

Allen “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 
verscheidenheid 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 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.

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
Martine Sluimer-Knauff, Jan Bernier Ottingh, Vincent Bazen en Pieter Rozendaal, 
eenmaal zijn jullie in het ambt van ouderling of ouderling-kerkrentmeester 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 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 Martine Sluimer-Knauff, ouderling-
kerkrentmeester Jan Bernier Ottingh, ouderling Vincent Bazen en ouderling-
kerkrentmeester Pieter Rozendaal.

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 Opwekking 705 'Toon mijn liefde'
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=HgEqWgipSuk

1 Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast en zegt:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Toon Mijn liefde
aan de ander
dien de ander
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.

2 In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Toon Mijn liefde …....

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

Gelofte en bevestiging van ambtsdrager die in een nieuw ambt aantreedt

voorganger
Geliefde broeder, jij die nu voor het eerst in de Protestantse Gemeente Lekkerkerk 
geroepen wordt tot het ambt van diaken, 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, Leendert van Everdingen?
 
Antwoord: “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 

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

na de handoplegging vervolg gebed

*** Nieuw aantredende kerkrentmeesters gaan staan ****

***Allen staan*** 

Zingen Lied 363
Dat 's Heren zegen op u daal'
zijn gunst uit Sion u betsraal
Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer
looft, looft dan aller heren Heer!

AANVAARDING EN VERWELKOMING 

voorganger 
Gemeente, dit is uw nieuwe diaken. Wilt u hem in uw midden ontvangen en hem 
hooghouden in zijn ambt?

Allen “Ja, dat willen wij van harte.”

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen Lied 939: 1 en 3
1 Op u alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leid mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 

3 Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Wegzending en zegen                  


