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Voorgangers: Ds. Coby de Haan 
  Ds. Tineke Wielstra 
  Ds. Wim Kruis 
Organist: Adrie Okker 
M.m.v.:  Cantorij o.l.v. Guus Fennema 
  Kinderkoor o.l.v. Jolanda Fennema 
  De Band en Connected 
   
 

Thema: Give me hope 
 

 



 

 
Orgelspel 
 
Welkom 

 
Moment van stilte en bezinning 
 

 

- VOORBEREIDING - 
 
Zingen: Psalm 84: 1, 6 
(gemeente gaat staan) 
 
Groet en bemoediging en drempelgebed 
Voorganger: De Heer zij met u. 
Allen:           Ook met u zij de Heer. 
Voorganger:  Eeuwige, onze God, 
                      Wij die U nooit hebben gezien,- 
Allen:            Zie ons hier staan. 
Voorganger:  Wij die van U hebben gehoord,- 
Allen:            hoor Gij ons aan. 
Voorganger:  Uw naam is dat Gij mensen helpt,- 
Allen:            wees onze hulp. 
Voorganger:  En dat Gij alles hebt gemaakt,- 
Allen:            maak alle nieuw. 
Voorganger:  En dat Gij ons bij name kent,- 
Allen:            leer ons U kennen. 
Voorganger:  Die bron van leven wordt genoemd,- 
Allen:            doe ons weer leven. 
Voorganger:  Die hebt gezegd: ‘Ik zal er zijn’,- 
Allen:            wees hier aanwezig. Amen. 
(gemeente gaat zitten) 
 
De kaarsen worden aangestoken door het zondagskind  
 
 Heer ook vandaag bent U erbij 
 Bij u, bij jou, bij mij. 
 Wees vooral ook bij onze nieuwe predikant 
 Neemt U haar bij de hand? 
 
Kyrië, na enkele gesproken gebedsintenties afgesloten met het zingen van 
Lied 301k ( I cantorij; II allen) 
 
Gloria: Lied 8b: 1 kinderkoor; 2 cantorij: 3, 4, 5 allen 
 
 



- VERBINTENIS DS. COBY DE HAAN - 
 
- Presentatie door de voorzitter van de kerkenraad 

 

- Opdracht 

- Gezongen gebed om de Heilige Geest:  

Lied 670: 1 allen, 2 cantorij, 3 allen, 4 cantorij, 7 allen 

 

- Geloften  

1. Geloof je dat je in je beroeping door deze gemeente door God zelf tot 
deze dienst bent geroepen? 

2. Beloof je je ambt ook op deze plaats waardig en trouw te bedienen 
met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je 
weg brengt? 

 
Antwoord door Coby de Haan  

 

Gelofte gemeente 

Vraag: U vraag ik: Wilt u mij dragen in uw gebeden?  

Wilt u met mij en mijn collega’s, in woord en daad, meewerken aan de 

opbouw van de gemeente tot een huis van levend geloof waarin velen 

zich thuis kunnen weten? 

 

Antwoord gemeente: JA, VAN HARTE 

 

- Verbintenis 
(richting Coby de Haan:) 
God, onze hemelse Vader, 
die jou naar deze plaats heeft geroepen 
verbinde jou en ons als gemeente aan elkaar 
Hij zegene jou met zijn genade, 
opdat jij onder ons trouw en vruchtbaar werkzaam zult zijn. 
(Richting gemeente:) 
God zegene ons als gemeente, nu met jou verbonden, 
opdat wij een huis van levend geloof zullen zijn voor velen 
(Richting team/kerkenraad:) 
God zegene jullie als kerkenraad, predikanten en 
kerkelijk werkers samen, 
opdat jullie met vrucht en vreugde deze gemeente mogen dienen. 

- We zingen: Lied 868: 2 

- Woord van welkom door de andere voorzitter van de kerkenraad 

- We zingen: ‘Gebed om zegen’ (Hemelhoog 473: 2) 



 

- DIENST VAN HET WOORD - 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
Kindermoment 
Zingen: ‘Je mag er zijn’ (kinderen/allen) (Opwekking Kids 180) 
   De kinderen gaan naar de nevendiensten 
   Collecte bestemd voor de Stichting Vakaró voor Komló 
Schriftlezing: Lukas 24: 13 - 35  
Zingen: Lied 646: 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 allen  
Schriftlezing: 1 Petrus 3: 14b - 16a  
Verkondiging 
 
Connected: ‘Beter’ van Blöf 

 
- DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN - 

 
Mededelingen 
De kinderen komen terug uit de nevendienst 
Inzameling van de gaven: 
   De eerste collecte is voor de diaconie 
   De tweede collecte is voor de kerk 
Gebeden, stil gebed, Onze Vader 
 

- DIENST VAN DE ZEGEN - 
 
Slotlied: Lied 802: 1,4 
Gemeente gaat staan 
Wegzending en zegen 
Zingen: Lied 428 
Orgelspel 
 

Denkt u aan het Offerblok/zendingsbus bij de uitgang? 

 
Aan de dienst van deze zondag werkten verder mee: 
Ouderling van dienst  Henk Wijnberger                
Diaken van dienst  Evelien Veenhof   
Overige ambtsdragers  Anneke Geerken, Jolanda van de Pest  
Lector     René Haverdings 
Zondagskind    Maud Zeegers      
Kosters    Barend van Kesteren en Henri Kruithof 
Beamteam   Theo Zaaijer en Stephan Zaaijer 
Kindernevendiensten   Marion Feenstra en Irene Rou 
Kinderoppas   Miriam de Haan en Sukariyah Lambooy   
Gastheer    Rob van Manen   
Orde van Dienst  George Kraan 


