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10.00 uur 
 

Kerkdienst  
waarin we afscheid nemen  

van twee ambtsdragers  
en waarin anderen worden  

herbevestigd als ambtsdrager 
 
 

  
Muzikale medewerking: Wouter Rouvoet (orgel) 

Eddy van ’t Hof (piano), Lennard Oosterhaven (gitaar)  
Nick Kroneman (cajon), Roos van de Kolk en Maureen Stoel (zang) 

 
Voorganger: ds. David Rodenburg 

 
 
Welkom en mededelingen 
 
Moment van stilte 
 

Zingen (staande): Ps. 95: 3 
 
Zijn is de zee; z' is door Zijn kracht,  
Met al het droge voortgebracht;  
't Moet alles naar Zijn wetten horen.  
Komt, buigen w' ons dan biddend neer;  
Komt, laat ons knielen voor den HEER',  
Die ons gemaakt heeft en verkoren.  
 
Stil gebed - ‘Onze hulp’ en groet 
 

Zingen: Opw. 595  
 
Licht van de wereld U scheen in mijn duisternis, nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt dat ik U wil kennen heer, bij U wil zijn elk moment. 
 
Refrein:  Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, 
  U wil ik herkennen als mijn Heer. 
  Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig  

U bent zo geweldig goed voor mij! 
 
Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent, Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind naar de wereld gekomen, legde Uw heerlijkheid af. 

 
Refrein 2x 
 
En nooit besef ik hoe U leed de pijn die al mijn zonde deed.2x 
 
Geloofsbelijdenis 



Zingen: Opw. 333 
 
Heer, U bent El Elohim. 
Daarom kom ik tot U. 
Heer, U bent El Elohim, 
ik aanbid U. 
 
Toon mij uw glorie, 
toon mij wie U bent. 
Toon mij uw glorie. 
‘k Wil U kennen, Heer. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Luc. 3: 1-18 (NBV) 

 

In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius 
Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer 
Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over 
Abilene, en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in 
de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Daar ging Johannes in 

de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten 
laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te 
verkrijgen, zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de 
profeet Jesaja: 
 
 ‘Luid klinkt een stem in de woestijn: 
 “Maak de weg van de Heer gereed, 
 maak recht zijn paden! 
 Iedere kloof zal worden gedicht, 
 elke berg en heuvel geslecht, 
 kromme wegen recht gemaakt, 

 hobbelige wegen geëffend; 
 en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’ 
 

Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te 
laten dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je 
veilig bent voor het komende oordeel? Breng vruchten voort die 
een nieuw leven waardig zijn! En zeg niet meteen bij jezelf: Wij 
hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen 
kinderen van Abraham verwekken! Ja, de bijl ligt al aan de wortel van 
de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt 
en in het vuur geworpen.’ 
 

De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ Hij antwoordde: 
‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en 
wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ Er kwamen ook tollenaars om zich te 
laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ Hij zei 
tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ Ook soldaten 
kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: 
‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem 
genoegen met je soldij.’ 



 

Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes 
misschien de Messias was, maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie 
met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs 
niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal 
jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; Hij houdt de wan in 
zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal Hij bijeenbrengen in 
zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’ 
 

Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij 
hun het goede nieuws. 
 

 

Er is vanmorgen kindernevendienst 1, dat is voor kinderen in de leeftijd  
4-5 jaar. Zij kunnen nu de kerkzaal verlaten en komen aan het eind van  
de dienst weer terug.  
 
Zingen: Opw. 689 – Spreek, o Heer, door uw heilig woord  
 

Spreek, O Heer, door uw heilig woord, 
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 

Zaai uw woord, plant het diep in ons 
en verander ons naar uw evenbeeld. 

 
Zodat Christus' licht in ons zichtbaar is, 

onze daden maakt tot getuigenis. 
Spreek, O Heer en voltooi in ons 

wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 
 

Leer ons Heer, uw volmaakte weg, 
echte need'righeid en gehoorzaamheid. 

Toets ons hart en ons denken nu 
in het heilig vuur van uw zuiverheid. 

 
In geloof zien wij dan uw majesteit 

en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. 
Woord van hoop, dat ons leven deed, 

overwinning geeft over ongeloof. 
 

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 
laat de diepten zien van uw plan met ons. 

Woord dat klonk voor de tijd begon, 

onze vaste grond tot in eeuwigheid. 
 

Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 

Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk 
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 

 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 

wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 
 



Preek – Het is de hoogste tijd 
 
 
Zingen: Gez. 437 
 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
 
 
Afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers 

 
 
 Inleidend woord 

 
Zingen: Ps. 133 (oude ber.) 
 
Ai, ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen 
Van 't zelfde huis, als broeders samen wonen, 
daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd; 
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd, 
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 

Die door haar reuk het hart verblijdt. 
 
Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen,  
Als d' olie, die, van Arons hoofd gedropen, 
Zijn baard en klederzoom doortrekt; 
Z' is als de dauw, die Hermons kruin bedekt, 
Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit, 
En op zijn bergen nedervloeit. 
 
Waar liefde woont, gebiedt de HEER' den zegen: 
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
En 't leven tot in eeuwigheid.  

 
 
 
 
 
 



 Afscheid  
 

We nemen vanmorgen afscheid van Corné Westerbroek als diaken 
en van Johan de Jonge als evangelisatie-ouderling 
 
Zingen: Sela – Gods zegen voor jou (1) 
 
Gods liefde draagt jou. 
Zijn hand beschermt jou 
waar je ook bent of zal gaan. 
Ontvang Gods zegen 

over je leven: 
Vrede voor jou in zijn naam! 
  
 
 
 Herbevestiging  
 
Bennie Boone wordt herbevestigd als diaken 
Jacco Frens, Gijsbert Geluk en Wiebe Oosterhaven worden  
herbevestigd als ouderling 
 
Zingen: Sela – Gods zegen voor jou (2) 

 
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 
zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van Jezus, 
vervult, beschermt en zegent jou. 
  
Ga met Gods vrede. 
Deel in zijn zegen. 
Leef uit zijn volheid en kracht. 
Durf te geloven. 
Blijf op hem hopen: 

leef je geloof elke dag! 
 
 
Zingen (staande): Ps. 134: 3 (oude ber.) 
 
Dat 's Heeren zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
Looft, looft dan aller heren Heer'! 
 
 
Vraag aan gemeente (staande) 

 
Gemeente, dit zijn uw ambtsdragers. 
Wilt u hen – samen met de andere broeders van de kerkenraad –  
in uw midden ontvangen, hen hooghouden in hun ambt 
en hen omringen met uw gebeden? 
 



Zingen: Opw. 687: 1, 2, 3  
 

Kerkenraad: Heer, wijs mij uw weg 
   en leid mij als een kind 
   dat heel de levensweg  
   slechts in U richting vindt.  
   Als mij de moed ontbreekt 
   om door te gaan, 
   troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 

  
Gemeente: Heer, leer mij uw weg, 

   die zuiver is en goed. 
   Uw woord is onderweg 
   als een lamp voor mijn voet. 
   Als mij het zicht ontbreekt, 
   het donker is, 
   leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
  
Gemeente: Heer, leer mij uw wil 
   aanvaarden als een kind 
   dat blindelings en stil 
   U vertrouwt, vrede vindt. 
   Als mij de wil ontbreekt 

   uw weg te gaan, 
   spreek door uw Woord en 
   Geest mijn hart en leven aan. 

  
Lofprijzing, dankgebed en voorbede  
 
Inzameling voor:  1. Woord en Daad Adoptiekinderen 
    2. Instandhouding erediensten 
    3. Kosten energie 
 
De kinderen komen terug uit de nevendienst, zodat we samen de dienst 

kunnen besluiten. 
 

Zingen (staande): Gez. 255: 3 
 
Ere zij de Heer der englen, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk! 
 
Zegen 

 
 

Na de dienst hebt u gelegenheid om vóór in de kerk de ambtsdragers  
te begroeten.Ook staat er achterin de kerk koffie, thee of fris klaar. 

Hartelijk welkom! 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Reageren n.a.v. deze dienst?  
 Behoefte aan een gesprek? 
Neem gerust contact op! 
 
  *Scriba: Henk Stoel, tel. 262150 
    scribasionskerk@hervormdnunspeet.nl 
 

 
*Wijkpredikant: ds. David Rodenburg, tel. 0341-258104  
  drodenburg@hervormdnunspeet.nl 
 
Fijn dat jij/u er was vanmorgen! 
Goede week toegewenst. Ga met God… 
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Dat Zijn licht je pad zal beschijnen, 

 
Zijn liefde je zal verwarmen, 

 
Zijn vreugde je kracht zal zijn, 

 
Zijn vrede je zal omarmen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


