
Liturgie zondag 29 januari 2023 - PG Lekkerkerk 10:00 u. Grote- of Johanneskerk 

 
In deze dienst nemen we afscheid van ouderling Kees Mudde en van ouderling-kerkrentmeester 
Jan Bernier Ottingh. Gerda Zwikker-van Vliet (O), Henk Soutendijk (O), Wout Klerk (D), Tona Visser-
de Jonge (D )en Ton Langerak (O/KRM) zullen hun dienstwerk voortzetten (worden herbevestigd). 
Marius Slingerland is bereid gevonden om als kerkrentmeester toe te treden tot het College van 
Kerkrentmeesters. 
 
Organist: Mariet Verkuil 
Thema: Ben je wel helemaal wijs? 
 
Thuis kunt u een kaars klaarzetten die u kunt aansteken wanneer de voorganger de kaars van 
verbondenheid aansteekt. 
 

Welkom en Mededelingen 
 
Zingen Lied 66: 1 en 7 
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 d'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 
 
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 Wij zoeken onze kracht in de liefde van God 
 in de trouw aan zijn Woord, in de dienst aan de naaste. 
 Geef ons ogen om te zien, handen om te helen, 
 hart voor mensen in nood. 
vg door Jezus Christus, onze Heer 
allen Amen 
 
Inleiding op de dienst 
 
Kyriëgebed 
 
 
 



Zingen Lied 303: 1, 2 en 3 
 
1 Zonne en maan, water en wind, 
de bloem en het kind schiep onze God. 
Hemel en aard' heeft hij gemaakt. 
Schepper, wij willen U danken. 
Schepper, wij danken U. 
Schepper, wij prijzen U, 
Schepper, wij zingen uw heilige naam. 

2 Jezus, Gods Zoon, leefde en stierf 
voor allen, voor ons. Hij leeft vandaag 
hier onder ons, hier onder ons. 
Jezus, wij willen U danken. 
Jezus, wij danken U. 
Jezus, wij prijzen U, 
Jezus, wij zingen uw heilige naam. 

 
3 Geest die ons troost, levend nabij, 
genezing en vuur. Adem van God, 
kracht onderweg, dag in dag uit. 
Trooster, wij willen U danken. 
Trooster, wij danken U. 
Trooster, wij prijzen U, 
Trooster, wij zingen uw heilige naam. 
 
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 
 
Lezing 1 Korintiërs 1: 18-31 
 
18 De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die 
worden gered is het de kracht van God. 19 Er staat namelijk geschreven: ‘Ik zal de wijsheid 
van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen.’ 20 Waar is 
de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de 
wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? 21 Want zoals God in zijn wijsheid 
bepaalde, heeft de wereld Hem niet door haar wijsheid gekend, en daarom besloot Hij hen 
die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. 22 De Joden vragen om 
wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, 23 maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, 
voor Joden aanstootgevend en voor de andere volken dwaas. 24 Maar voor wie geroepen 
zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, 25 want het dwaze van 
God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen. 
26 Denk eens aan het moment van uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet 
veel die naar menselijke maatstaven wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die 
van voorname afkomst waren. 27 Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God 
uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God 
uitgekozen om de sterken te beschamen; 28 wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en 
wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. 29 Zo 
kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. 30 Maar u bent door Hem één met 
Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. In Christus zijn wij rechtvaardig 
en heilig, en in Hem zijn wij verlost, 31 opdat het zal zijn zoals geschreven staat: ‘Wil 
iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.’ 

 
 
 
Luisteren Lied 1001: 1, 2 en 3 
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Xqtj6m8FJ2M 
 



1 De wijze woorden en het  groot vertoon, 
de goede sier van goede werken, 
de ijdelheden op hun pauwentroon, 
de luchtkastelen van de sterken: 
al wat hoog staat aangeschreven 
zal Gods woord niet overleven; 
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont 
beschaamt de ogen van de sterken. 
 

2 Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
dat lachen zullen zij die wenen, 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
dat dorst en honger zijn verdwenen - 
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 
die geen vader was, zal vader zijn; 
mensen zullen and're mensen zijn, 
de bierkaai wordt een stad van vrede. 

3 Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 
een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
al komt de onderste steen boven: 
die zal kreunen onder zorgen, 
die zal vechten in 't verborgen, 
die zal waken tot de morgen dauwt - 
die zal zijn ogen niet geloven. 
 
Verkondiging 
 
Meditatief muzikaal moment 
 
Zingen Lied 970: 1, 2, 3, 4 en 5 
 
1 Vlammen zijn er vele, één is het licht, 
   licht van Jezus Christus, 
   vlammen zijn er vele, één is het licht 
   wij zijn één in Christus. 

2 Ranken zijn er vele, één is de stam,  
   wijnstok van het leven,  
   ranken zijn er vele, één is de stam, 
   wij zijn één in Christus. 

 
3 Gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 
   Geest van Jezus Christus,  
   gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 
   wij zijn één in Christus. 

4 Velen mogen dienen als onze Heer, 
   Hij wast onze voeten,  
   velen mogen dienen als onze Heer, 
   wij zijn één in Christus. 

 
5 Leden zijn er vele, één is zijn kerk,  
   wij zijn Christus’ lichaam, 
   leden zijn er vele, één is zijn kerk, 
   wij zijn één in Christus. 
 

AFSCHEID EN VOORTZETTING DIENSTWERK VAN OUDERLINGEN EN DIAKENEN EN 
VERWELKOMING KERKRENTMEESTER 
 
Afscheid van ouderling Kees Mudde en ouderling-kerkrentmeester en Jan Bernier Ottingh 
 
Gebed 
Heer onze God, trouwe Vader, wij willen U dank brengen voor de toewijding van Kees 
Mudde en Jan Bernier Ottingh, die hun ambt vandaag na het vervullen van hun termijn 
neerleggen. Wij prijzen U, die de Bron bent van al het goede, voor hun volharding en trouw. 
Wij bidden U bevestig telkens opnieuw het werk dat wij doen, het werk van onze handen. U 
bent in staat om oneindig veel meer te doen dan wij bidden of kunnen beseffen. Dat blijkt 
wanneer wij de kracht die in ons werkt herkennen als van U. U zij de heerlijkheid in de 
gemeente en in Christus Jezus iedere nieuwe generatie opnieuw, van eeuwigheid tot 
eeuwigheid. Amen 



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. 
 
Bevestiging ambtsdragers die hun dienstwerk voortzetten 
 
voorganger 
 
Gemeente, tweemaal heeft de kerkenraad de namen bekend gemaakt van degenen die hun 
dienst van ouderling of diaken zullen voortzetten. Zij die hun dienstwerk voortzetten zijn 
Gerda Zwikker-van Vliet (O), Henk Soutendijk (O), Wout Klerk (D), Tona Visser-de Jonge 
(D )en Ton Langerak (O/KRM) 
 
Bij de scriba van onze kerkelijke gemeente zijn geen wettige bezwaren ingebracht tegen de 
gevolgde procedure van herkiezen van ambtsdragers die te kennen hebben gegeven hun 
dienstwerk in de gemeente te willen voortzetten. 
 
voorganger  
 
“Dus stel ik vast dat er geen bezwaren zijn. En dat zij dus waardig zijn om hun dienst voort 
te zetten, waartoe de kerk van Christus hen geroepen heeft. Loven wij de Heer.” 
 

Allen “Wij danken God.” 

 
OPDRACHT  
 
voorganger 
 
Zusters en broeders, die nu klaar staan jullie ambtswerk voort te zetten: 
blijf er altijd vol dank aan denken dat het Christus’ gemeente is, die je is 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. Zet daarom je dienstwerk voort 
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 gaan staan***  
 
Gelofte en verbintenis van de ambtsdragers die hun dienst voortzetten of hervatten 
 
voorganger 
 
Ouderling Gerda Zwikker-van Vliet, ouderling Henk Soutendijk, diaken Wout Klerk, 
jeugddiaken Tona Visser-de Jonge en ouderling-kerkrentmeester Ton Langerak, eenmaal zijn 
jullie in het ambt van ouderling, diaken 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, 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 Gerda Zwikker-van Vliet, ouderling Henk 
Soutendijk, diaken Wout Klerk, jeugddiaken Tona Visser-de Jonge en ouderling-
kerkrentmeester Ton Langerak. 
 
Antwoord van ieder persoonlijk: “Ja. God zal mij daarbij helpen.” 

 
voorganger 
 
God, onze hemelse Vader, die je eenmaal tot dit ambtswerk heeft geroepen, geeft je de 
genade, dat je daarin trouw en vruchtbaar aan het werk mag blijven. 
Amen. 
 
De voorganger bekrachtigt deze woorden met een 'handdruk of hartdruk'. Hierna gaan de 
ambtsdragers weer zitten. 
 
Zingen Lied 'Samen in de naam van Jezus' ELB 218 / OPW 167 
 
1 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.  

2 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 erover waakt  
 en de Geest doorbreekt de grenzen  
 die door mensen zijn gemaakt. 

  
3 Prijs de Heer, de weg is open  
 naar de Vader, naar elkaar.  
 Jezus Christus, Triomfator,  
 mijn Verlosser, Middelaar.  
 Vader, met geheven handen  
 breng ik U mijn dank en eer.  
 ’t Is uw Geest die mij doet zeggen:  
 Jezus Christus is de Heer! 

 
*** Nieuw aantredende kerkrentmeester gaat staan **** 

Voorganger 
................. 
 
We bidden zingend om de zegen van God voor allen die vandaag hun ambtswerk voortzetten 
of een taak op zich hebben genomen. 
 
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! 
 



GEBEDEN 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecte  bij de uitgang – 1 Kerk – 2 Diaconie – 3 Jeugdwerk van de PKN 
 
Zingen Lied 425 
 
Vervuld van uw zegen  
gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis  
waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden,  
tezamen gezonden 
op weg in een wereld  
die wacht op uw woord. 
Om daar in genade  
uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep  
in het donkerste dal, 
door liefde gedreven,  
om wie met ons leven 
uw zegen te brengen  
die vrucht dragen zal. 
 
Wegzending en zegen 
 
 

 


