
 
Liturgie  
 
bij de verbintenis van ds. Marijke van Selm aan de 
Protestantse Gemeente Oostvoorne op zondag 30 juni 2019 
om 15.00 uur  
 
 
  
  

 
Dorpskerk Oostvoorne 

 
 
 
 
 
Voorgangers  :  ds. Piet Schelling, ds. Marijke van Selm 
Organisten :  Jolanda Zwoferink, Ron van Halen 
Cantorij :  o.l.v. cantrix Elly Bakker 
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Liturgische verbeelding 
 
Vandaag wordt de nieuwe predikant verbonden aan onze gemeente. 
De predikant voelt zich nauw betrokken bij het kerkelijk jaar dat niet 
parallel loopt aan het kalenderjaar of de seizoenen, maar van de 
eerste adventszondag tot en met de zondag voor advent. De 
verschillende perioden en feesten in het jaar worden symbolisch 
weergegeven met verschillende kleuren. Die kleuren verwijzen naar 
inkeer (paars), licht en feest (wit), levenskracht (groen), passie en 
geestkracht (rood).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de jaarkrans en de verschillende kleuren daarin verbeelden we 
het kerkelijk jaar, waarin de predikant het Woord laat klinken.  

 
De kleur van het antependium (kleed over de tafel) en de stola’s (die 
de voorgangers dragen over hun liturgisch gewaad) is vandaag rood. 
Rood symboliseert liefde, vuur, warmte en enthousiasme. Het is de 
kleur van Pinksteren, waar God ons de gave van de Geest heeft 
gegeven. Die gave valt ook de nieuwe predikant ten deel. 

 

 
 V = voorganger 
 A = allen 
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VOORBEREIDING 

 
Orgelspel 
 
Woord van welkom  - door de ouderling van dienst 
 
Lied op de drempel: Lied 295 – voorzang door de cantorij, 
refrein allen                                          [Wij gaan staan] 
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Woord van bemoediging 
 
Zingen: Psalm 100:1 en 4  
 

 
 
Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

       [Hierna gaan wij zitten] 
  



 5 

Kyriegebed – er zijn drie gebedsintenties; elke intentie 
beantwoorden we na de woorden ‘Daarom roepen tot U’ met het 
zingen van het Kyrie.   
De cantorij begint met het Kyrie; daarna zingen we het allen na elke 
intentie. 
 

 
Lofprijzing en zingende overgang naar de verbintenis: Lied 984 – 
door cantorij en gemeente 
 
Cantorij 

 
 
Cantorij 
Gezegend die de aarde maakt, 
de grenzen van de zee bewaakt, 
ontluiken doet het jonge groen, 
de kleurenpracht van elk seizoen. 
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Allen 

 
 
Allen 
Gezegend die de mensen roept 
tot liefde,  vruchtbaarheid en moed 
om voor elkander te bestaan 
in eerbied voor zijn grote naam. 

 
Cantorij 
Gezegend zijt gij om uw Woord 
dat ons tot vrede heeft bekoord, 
tot leven dat van lijden weet 
en liefde die geen einde heeft. 
 
Allen 
Gezegend zijt gij om de Geest 
die van de aanvang is geweest: 
de adem die ons gaande houdt 
en in het eind in U behoudt. 
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VERBINTENIS VAN DE PREDIKANT AAN DE GEMEENTE 
 
Kort inleidend woord 
 
Gebed 
 
V: God van hemel en aarde, 
 God van alle mensen, 

wij danken U dat u ons roept om dienstbaar te zijn.  
Hoor ons als wij U vragen ons te helpen een instrument van 
liefde te zijn, in navolging van Jezus Christus. 

A: Amen. 
 

Presentatie 
 
V: Marijke van Selm, op 6 januari 2013 bevestigd als predikant in 

Westmaas, zal nu verbonden worden aan deze gemeente.  
 Mag ik vragen aan de voorzitter van de kerkenraad: zijn er 

bezwaren ingebracht die deze verbintenis zouden verhinderen? 
Voorzitter antwoordt… 
 
Nu er geen bezwaren zijn tegen de verbintenis vraag ik u, 
gemeente van Christus, te gaan staan en antwoord te geven op 
de volgende vragen: 
Wilt u van harte ds. Marijke van Selm 
in uw midden aanvaarden 
als voorganger? 
Wat is daarop uw antwoord? 

A:  JA, DAT BELOVEN WIJ! 
 

V: Wilt u haar omringen met uw meeleven, 
 haar gedenken in uw gebeden, 
 haar ruimte geven zich te ontplooien, 

met haar meewerken in de dienst van onze Heer 
en samen met haar de hoop die in ons is uitdragen? 
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Gemeente, wat is daarop uw antwoord?  
A:  JA, DAT BELOVEN WIJ! 

 [Hierna gaan we zitten] 
Gelofte 
V: Ds. Marijke van Selm, je zult nu verbonden worden aan de 

gemeente van Christus, zoals die in Oostvoorne vorm heeft 
gekregen. Mag ik je vragen op te staan en volmondig uit te 
spreken dat je met hart en ziel aan deze gemeente verbonden 
wilt zijn. 

 
 Naar de wijze van profeten en apostelen en naar de traditie van 

de kerk worden jou deze taken toevertrouwd: 
 de uitleg van Tora en Evangelie;  
het breken van het brood;  
het dopen van kinderen en volwassenen;  
het voorgaan in de dienst van de gebeden;  
mensen bijstaan, troosten en liefdevol begeleiden;  
het toerusten van de gemeente; 
samen met de kerkenraad leiding geven aan de gemeente.  
 
Laat het nu allen horen 
dat je in geloof en vertrouwen 
en onder leiding van de Geest 
deze taken op je neemt. 
 
Deze gemeente heeft jou geroepen 
om haar voorganger te zijn 

 Weet jij je ook door God zelf tot deze dienst geroepen? 
MvS: JA, DAT GELOOF IK! 
 
V: Wil jij, samen met deze gemeente en met velen daarbuiten, 
 je binden aan het bevrijdende Woord van de God van Israël, de 

Vader van Jezus Christus en je door zijn Geest laten leiden? 
MvS: JA, DAT WIL IK! 
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V: Wil jij trouw en volharding toezeggen  
 in het werk dat de kerk je opdraagt, 
 en beloof je betrouwbaar te zijn voor God en mensen? 
 Beloof je te zwijgen wat je in vertrouwen wordt meegedeeld 
 en te spreken waar onrecht geschiedt. 
MvS: JA, DAT BELOOF IK!   
 
V: Gedenk altijd met dankbaarheid, dat God het is die zijn 

gemeente sticht en onderhoudt. Aanvaard daarom je opdracht 
met blijdschap. Voed jezelf met de goede woorden die God 
spreekt, en open je voor de kracht van Gods Geest.  

 
Zingen: Lied 833 – cantorij zingt het 1x, daarna allen 1x 
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Verbintenis en zegening 
 
V: Vanaf nu ben jij verbonden aan deze gemeente 
 om haar voor te gaan 
 en haar Gods wegen te leren. 
 Mag ik je vragen om te knielen? 

 
Mag ik de zeven gemeenteleden die daarvoor gevraagd zijn, 
verzoeken rondom de knielbank te komen en deel te nemen aan  
de zegening? 
 
Wij bidden: 
God, leg uw Naam op deze mens, Marijke van Selm. 
Schrijf uw liefde in haar hart 
en roep uw Geest in haar wakker. 
Prent uw wegen in haar hoofd en handen. 
 
Wij bidden haar toe 
volharding in wat vandaag begint, 
trouw aan U, 
trouw aan mensen, 
trouw aan zichzelf. 
Laten zorgen, moedeloosheid,  
verlamming en verdriet 
nooit groter zijn 
dan het geloof van haar en van deze gemeente. 

 
  Handoplegging – door voorganger en gemeenteleden:  
 V: Wees gezegend in je dienstwerk, 
  een geroepen mens, 
  verlicht door de Geest van de Eeuwige, 
  begenadigd met zijn liefde. 
  Dat ook jouw dienst 
  zijn gemeente bouwt  
  en het komen van zijn Rijk zal verhaasten. Amen. 
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Zingen: gemeente zingt staande de predikant toe met ‘Behoed en 
bewaar Gij haar, lieve God’ (uit: Hoop voor alle volken, lied 79) 
de laatste 2 regels worden 2x gezongen 

 
 [Hierna gaan we zitten] 

 
Symbolisch laten we zien dat het werk van onze nieuwe predikant 
kan beginnen 
 
- de sleutel van de kerk…   
- de sleutel tot de gegevens van de leden van de kerk… 
 
 

Ds. Piet Schelling draagt de dienst over aan ds. Marijke van Selm 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
Bij het vertrek van de kinderen… 
 
Lied voor het vertrek: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 
[Hierna gaan de kinderen naar de kinderkerk met het licht van de 

Paaskaars]  
Groet 
Voorganger:  De Heer zij met u! 
Gemeente:  Ook met u is de Heer! 
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Lezing uit Bijbel: 1 Koningen 19: 19-21– door Janneke Eggink 
 
Zingen: Lied 791:1 

 

 
 
Lezing uit de Bijbel: Lucas 9: 51 -62 – door Janneke Eggink 
 
Zingen: Lied 791: 3, 4, 6 
 
Liefde luidt de Naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad.  
 
Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, - 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
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 Liefde boven alle liefde, 
 die zich als de hemel welft 
 over ons: wil ons genezen, 
 Bron van liefde, Liefde zelf! 
 
 Verkondiging 
 

Zingen: ‘Be Thou my vision’ (Harmony Eric Routhley) - door cantorij 
en gemeente  

  
 Cantorij 

Be thou my vision, O Lord of my heart, 
Be all else but naught to me, save that thou art, 
Be thou my best thought in the day and the night, 
Both waking and sleeping, thy presence my light. 
 
Cantorij 
Be thou my wisdom, be thou my true word, 
Be thou ever with me, and I with thee Lord, 
Be thou my great Father, and I thy true son, 
Be thou in me dwelling, and I with thee one. 
 
Cantorij 
Be thou my breastplate, my sword for the fight, 
Be thou my whole armour, be thou my true might, 
Be thou my soul's shelter, be thou my strong tower, 
O raise thou me heavenward, great Power of my power. 
 
Allen 
Riches I heed not, nor man's empty praise, 
Be thou mine inheritance now and always, 
Be thou and thou only the first in my heart, 
O Sovereign of heaven, my treasure thou art. 
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Allen en cantorij 
High King of heaven, thou heaven's bright Sun, 
O grant me its joys after vict'ry is won, 
Great Heart of my own heart, whatever befall, 
Still be thou my vision, O Ruler of all. 

 
(In dit lied bidt de dichter om uitzicht, goede gedachten, 
wijsheid, licht, verbinding, geborgenheid – voor altijd.) 

 
 Dankgebed en voorbeden  -    door predikant en pastorale ouderling

                                    
De kinderen groeten de nieuwe dominee… 

Organist Ron van Halen neemt nu plaats achter het orgel 
 
 Collecten  
 
 Slotlied: Lied 418 
 
 Cantorij – vs. 1 
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Allen: vs. 2, 3 en 4 

 

 
 
3. 
Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag.  
 

4.  
God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 

 
Wegzending en zegen – zingend beantwoord met ‘Amen…’ 
 

Na de zegen gaan we weer zitten en zal de voorzitter van de 
kerkenraad enkele mededelingen doen  


