
Liturgie dienst 28 oktober 2018 
Bevestiging van diaken 

 
 
Voorganger : ds. Piet Schelling 
Organist : Jolanda Zwoferink 
 
 
Welkom - door ouderling van dienst  
 
Zingen aan het begin: Lied 281:1 en 3                           [We gaan staan] 
 

 
 
Verschijn ons als de dageraad, 
Gij, zon die ons te wachten staat: 
Kyrie eleison! 
 
Bemoediging en drempelgebed 

 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 
v. die niet loslaat het werk van zijn handen 
g. EN DIE TROUW BLIJFT TOT IN EEUWIGHEID. 
v. Wees het licht in onze ogen 
g.  DAT ONS LEVEN DOET STRALEN. 
v. Wees voor ons een zachte kracht 
g. DIE ONS IN BEWEGING ZET. AMEN 
  

Zingen van Psalm van de zondag: Lied 146a:1 
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                                                                                     [We gaan zitten] 
 
Kyriegebed  - er zijn drie gebedsintenties; elke intentie eindigt met ‘Daarom 
roepen wij tot U’, waarna we samen zingend bidden: 
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Zingen van het gloria: Lied 146a:7 

 
 
Voor het vertrek van de kinderen 
 
Zingen bij het vertrek van de kinderen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 
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Wij geven Gods verhalen door 
en wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht  
door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal.  
Het licht verbindt ons met elkaar,   
het is voor allemaal. 

 
                 [Kinderen gaan naar de kinderkerk] 

  
Groet:   
 
Voorganger:  De Heer zij met u!  
Gemeente:  Ook met u zij de Heer! 

 
Bij de lezing en de uitleg… 
 
Zingen: Lied 463:1. 2 en 6 
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Als der mensen trooster 
roepen wij U aan: 
noem de namelozen 
met een nieuwe naam! 

Kyrie eleison, 
dat Gij U erbarmt, 
onze kille koude 
met uw licht verwarmt! 

 
Lezing uit de Bijbel: Marcus 10:46-52 
 
Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote 
menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, 
een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs. Toen hij hoorde dat Jezus uit 
Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: ‘Zoon van David, Jezus, heb 
medelijden met mij!’ De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond 
moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb 
medelijden met mij!’ Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde 
en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, hij roept u.’ Hij gooide zijn mantel 
af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat ik voor u 
doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’ Jezus zei 
tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien 
en hij volgde hem op zijn weg. 
 
Zingen: Lied 534 – een diaconaal lied, n.a.v. Marcus 10:46-52 
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Hij die de lammen lopen liet 
hun dode krachten deed ontvlammen 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 
 
Hij die de armen voedsel gaf 
met overdaad hen kwam verwarmen 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 
 
Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 
 
Uitleg en verkondiging – motto: ‘Roepen en geroepen worden’ 
 
Muzikaal intermezzo 
 
Zingen: ‘Volg me naar later’ (tekst: Coot van Doesburgh; mel.: Lied 216) 
 

 
 
Laat het maar komen, laat je maar zweven, 
stap in je dromen, volg nu je hart. 
Laat alles achter, voel je omgeven. 
maak je maar zachter, kom naar de start. 
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Laat het gebeuren, niet meer gevangen. 
Nu niet meer treuren, voel je weer blij. 
Breek alle banden, volg het verlangen. 
Open je handen, eindelijk vrij. 
 

Bevestiging diaken 
  

Presentatie nieuwe ambtsdrager  
 
Voorganger: 

Gemeente, de kerkenraad heeft u de naam bekendgemaakt 
van Janneke Eggink-Bakker, die bereid is het ambt van diaken 
te aanvaarden. Aangezien er geen wettige bezwaren zijn 
ingediend, kunnen we overgaan tot de bevestiging. 

 
Janneke, mag ik je vragen op te staan en naar voren komen? 

 
 De apostel Paulus heeft gezegd dat wij allemaal verbonden 

zijn met de Geest, maar dat de Geest gebruik wil maken van 
ieders eigenheid. 

  
  
 We zien dat terug in de verschillende ambten en taken. 
 Een van die taken is het diaconaat, uitgevoerd door diakenen. 

De diaken wordt in de gemeente van Jezus Christus geroepen 
om samen met de andere ambtsdragers en de predikant, 

 het werk van christus gestalte te geven 
 tot welzijn van mensen binnen en buiten de gemeente 
 en tot eer van de Eeuwige. 
 
Vragen en antwoord 
 
Voorganger: 

Mag ik jou, nu je het ambt van diaken wilt aanvaarden, 
vragen om antwoord te geven op de volgende vragen: 
 
-  Aanvaard je deze taak als een opdracht van God? 
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-  Aanvaard je de Bijbel als inspiratiebron en als richtlijn voor  
    het geloof? 
-  Beloof je geheim te houden wat in vertrouwelijkheid tot je 
    komt? 
-  Beloof je je met jouw gaven en met liefde en trouw in te   
   zetten voor de opbouw van de gemeente en voor alle  
   mensen die God op je weg brengt? 

 
De aanstaande ambtsdrager antwoordt, nadat de voorganger haar naam 
noemt met:  

Ja, van harte! 
Zegening  
 
Voorganger: 

De kracht van Gods Geest  
en de liefde van Christus zal met je zijn 
bij de taak waartoe je bent geroepen. Amen. 

 
Zingen: na de laatste zegening zingen we de ambtsdragers toe met: ‘Ga mee 
met hen’ (melodie: Lied 247) 

[We gaan hierbij staan] 
Ga mee met haar, trek lichtend voor haar uit 
naar tijd en land door U ooit aangeduid. 
Leef op in haar, de mens die leven moet, 
een die de toekomst heeft die leeft voorgoed. 

[We blijven staan] 
Aanvaarding door de gemeente 
 
Voorganger: 

Gemeente, mag ik u vragen: 
Wilt u deze nieuwe ambtsdragers aanvaarden en ze dragen in 
liefde, gebed en geduld? Wat is daarop uw antwoord? 

  
Antwoord gemeente:  

 
Ja, dat willen wij van harte.  

  
Zingen: ‘Ga mee met ons’ (melodie: Lied 247) 
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Ga mee met ons. Wie zijn zij zonder U? 
Een mens gaat dood aan enkel hier en nu. 
Licht in ons op, wees vuur en vlam van hoop, 
houd steeds in ons de toekomstmens ten doop. 

[Hierna gaan we zitten] 
Dankzegging en voorbeden 
 
Collecten  
 
Zingen van slotlied: Lied 416 
 

 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Wegzending en zegen – zingend beantwoorden de zegen met ‘Amen…’ 
 

 


