
 
Liturgie voor de eredienst  
op zondag 20 januari 2019 

om 10.00 uur in de 
Opstandingskerk  

te Nunspeet 
 
 

 
 
 

In deze dienst wordt Hendri van Veen herbevestigd 

in het ambt van ouderling zending en evangelisatie 

 

 

 

 

Ouderling van dienst: Gert Mulder 

Voorganger: ds. David ten Voorde 

Organist: Gert-Jan Marsman 

 
Muzikale medewerking wordt verleend door enkele gemeenteleden 

 
Welkom en afkondigingen 
 
 
Zingen: Psalm 84: 1 en 6 
 
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 

dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 
Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen 
HEER, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 
 
Stil gebed – “Onze hulp” en groet 



 
Zingen: Opwekking 493 
 
Jezus, wat een heerlijke naam; 
Mensenzoon, Zoon van God, 
Lam op de troon. 
Blijdschap en vrede, genade en hoop, 
al mijn schuld is weggedaan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 
  
Jezus, wat een heerlijke naam; 

zekerheid, sterke rots, troost als ik lijd. 
Vrijheid, geborgenheid, leven en kracht, 
waarheid die mij sterk doet staan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 
  
Jezus, wat een heerlijke naam; 
heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht, 
held in de strijd. 
Vergeving en reiniging, warmte en licht, 
liefde die mij op doet staan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 
Vergeving en reiniging, warmte en licht, 

liefde die mij op doet staan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 
  
Jezus, wat een heerlijke naam. 
 
 
Zingen: Gezang 221: 1, 2 en 5 (HB’38) 

 
Schoonste Heer Jezus, 
Heer aller sferen, 
Zoon van God, Maria's Zoon, 
U wil 'k beminnen, 
U wil ik eren, 
Gij mijner ziele vreugd en kroon. 
 
Schoon zijn de beemden, 
schoon zijn de bossen 
in de schone voorjaarstijd. 
Jezus is schoner, 

Jezus is reiner, 
die ons bedroefde hart verblijdt. 
 
Hemelse schoonheid, 
schoonheid der aarde 
vinden w' in uw schoonheid weer; 
mij is geen waarde 
hoger op aarde, 
dan Gij alleen, mijn schoonste Heer! 



Bijbelse leefregel 
 

Gebed 

 
Zingen: Opwekking voor kids 233 

 
God heeft een plan met je leven, 

je bent hier met een doel. 
Geloof het diep van binnen, 
't is meer dan een gevoel. 
 
Hij doet meer dan je kan bidden, 
Hij is groter dan je denkt. 
Ik weet dat Hij je helpt, 
ik weet dat Hij je kent. 
 
Dus stap uit je boot, 
durf op water te lopen. 
Vraag God om hulp 

en de hemel gaat open. 
Wees maar niet bang, 
Hij is altijd bij jou. 
In de storm, in de strijd, 
in een moeilijke tijd: 
God is trouw. 
 
Halleluja, halleluja. ) 
Halleluja, halleluja. ) 2x 

 
 

De kinderen van de groepen 1 t/m 5 gaan nu naar “Tijd voor jou” 
 
Bijbellezingen: Exodus 15: 22-27 en 1 Samuël 1: 1-19 (HSV) 

 
22 Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en zij vertrokken 

naar de woestijn Sur. Drie dagen gingen zij door de woestijn en vonden 
geen water. 
23 Toen kwamen zij bij Mara. Zij konden echter het water uit Mara niet 
drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara. 
24 Toen morde het volk tegen Mozes, en zei: Wat moeten wij nu drinken? 
25 Hij riep tot de HEERE, en de HEERE wees hem een stuk hout. Dat 
wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft Hij 
het volk een verordening en een bepaling gegeven, en daar heeft Hij het 
op de proef gesteld. 
26 Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, 
en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al 
Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten 

over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, 
uw Heelmeester. 
27 Toen kwamen zij bij Elim. Daar waren twaalf waterbronnen en 
zeventig palmbomen. Zij sloegen daar hun kamp op aan het water. 



1 Er was een man uit Ramathaïm-Zofim, uit het bergland van Efraïm, 
en zijn naam was Elkana, een zoon van Jeroham, de zoon van Elihu, de 
zoon van Tochu, de zoon van Zuf, een Efrathiet. 
2 En hij had twee vrouwen. De naam van de ene was Hanna en de 
naam van de andere Peninna. Nu had Peninna kinderen, maar Hanna 
had geen kinderen. 
3 Deze man ging van jaar tot jaar zijn stad uit om zich in Silo voor de 
HEERE van de legermachten neer te buigen en offers te brengen. Daar 
waren de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, priesters van de 
HEERE. 
4 Wanneer de dag kwam dat Elkana een offer bracht, gaf hij delen van 

het vlees aan Peninna, zijn vrouw, en aan al haar zonen en haar 
dochters. 
5 Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel, want hij had Hanna lief; 
maar de HEERE had haar baarmoeder toegesloten. 
6 Haar tegenpartij treiterde haar telkens weer om haar kwaad te 
maken, omdat de HEERE haar baarmoeder toegesloten had. 
7 En zo ging het jaar op jaar. Zo dikwijls als zij naar het huis van de 
HEERE ging, treiterde zij haar zo; dan huilde zij en at niet. 
8 Elkana, haar man, zei dan tegen haar: Hanna, waarom huil je, 
waarom eet je niet, en waarom is je hart verdrietig? Ben ik je niet 
meer waard dan tien zonen? 
9 Toen stond Hanna op, nadat men in Silo gegeten en gedronken had. 

Nu zat Eli, de priester, op een stoel bij een deurpost van de tempel van 
de HEERE. 
10 Bitter van gemoed bad zij tot de HEERE en zij huilde erg. 
11 Zij legde een gelofte af; zij zei: HEERE van de legermachten, 
wanneer U werkelijk de ellende van Uw dienares aanziet, aan mij denkt 
en Uw dienares niet vergeet, maar aan Uw dienares een mannelijke 
nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de 
HEERE geven, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. 
12 En het gebeurde, toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht van 
de HEERE, dat Eli op haar mond lette. 
13 Want Hanna sprak in haar hart; alleen haar lippen bewogen, maar 

haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. 
14 En Eli zei tegen haar: Hoelang zult u zich nog dronken gedragen? 
Ontdoe u van uw wijn. 
15 Maar Hanna antwoordde en zei: Nee, mijn heer, ik ben een 
diepbedroefde vrouw; ik heb geen wijn of sterkedrank gedronken, 
maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de HEERE. 
16 Houd uw dienares toch niet voor een verdorven vrouw, want 
vanwege de veelheid van mijn gedachten en mijn verdriet heb ik tot nu 
toe gesproken. 
17 Toen antwoordde Eli en zei: Ga in vrede, en de God van Israël zal u 
geven wat u van Hem gebeden hebt. 
18 Zij zei: Laat uw dienares genade vinden in uw ogen. Vervolgens ging 

de vrouw haars weegs. Zij at weer en haar gezicht stond bij haar niet 
meer als voorheen. 
19 Zij stonden 's morgens vroeg op, bogen zich neer voor het 
aangezicht van de HEERE, keerden terug en kwamen aan bij hun huis 
in Rama. Elkana had gemeenschap met zijn vrouw Hanna, en de 
HEERE dacht aan haar. 



Zingen: Psalm 86: 1 en 2 
 

Hoor mij, HEER, wil antwoord zenden, 

zie mijn bittere ellende. 
Hoed mijn leven, U gewijd, 
stel uw knecht in veiligheid. 
Heer mijn God, wees mij genadig, 
want ik roep tot U gestadig. 
Stel mij in het blijde licht, 
want ik zoek uw aangezicht. 

 

Ja tot U hef ik mijn leven, 

Gij zijt mild om te vergeven, 
rijk in goedertierenheid 
voor een hart dat tot U schreit. 
HEER, neem mijn gebed ter ore, 
wil mijn luide smeken horen. 
In het bitterste getij 
roep ik en Gij antwoordt mij. 

Preek 
 
Zingen: Lied 184 (OTH) 
 

Hoe kan ik verder leven, hoe moet ik verder gaan?  
Kan ik ooit vergeven, wat mij is aangedaan? 
De wonden in mijn ziel, de haat en bitterheid, 
lijken niet te helen, niet door woorden, niet door tijd. 
 

Refrein:  Maar als er vergeving is kan er genezing zijn 
van de pijn en het verdriet diep van binnen. 

Als er vergeving is, kan er genezing zijn 
en de weg van herstel kan beginnen. 

 
O God, ik heb U nodig, ik kan het zelf niet. 
Ik lijk haast te verstikken in angst en in verdriet. 
Hoe kan ik ooit vergeven zoals U mij vergeeft, 
dwars door alles heen wat mij beschadigt heeft? 
 

Refrein 
 
Geef mij de kracht van uw liefde 
om verder te gaan, 
ook al zal er een litteken blijven bestaan. 
Want is uw liefde niet sterker dan de dood 
en uw vergeving niet dieper dan mijn nood? 
 

Want waar uw vergeving is zal genezing zijn 
Van de pijn en het verdriet diep van binnen. 
Waar uw vergeving is zal genezing zijn 
en de weg van herstel kan beginnen. 
En de weg van herstel kan beginnen. 
 
Gebed 

 
Lezing van het formulier voor bevestiging van ambtsdragers 

 
Presentatie 

Geliefden in de Here Jezus Christus, broeder Hendri van Veen is 
herbenoemd tot ouderling zending en evangelisatie. Omdat niemand enig 
wettig bezwaar tegen zijn belijdenis en wandel heeft ingebracht, gaan wij 
nu in de naam van de Here over tot zijn herbevestiging. 



Opdracht 
Gemeente, laten wij dan horen en overwegen wat de kerk aan 
ouderlingen en diakenen heeft toevertrouwd. 
In het vergaderen en onderhouden van zijn kerk maakt onze Here Jezus 
Christus gebruik van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente 
een bijzondere taak heeft toevertrouwd. Hun ambtswerk is bedoeld om de 
gelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld en tot 
opbouw van het lichaam van Christus. Zij mogen dit werk verrichten, 
ziende op Hem, die niet gekomen is om zich te laten dienen maar om te 
dienen. 
 

Diakenen 
Deze dienstbaarheid in Christus’ naam krijgt een duidelijke gestalte in het 
ambt van de diakenen. Vanouds hebben zij de taak om de tafels zó te 
bedienen, met inachtneming van het Woord van God, dat de behoeftigen 
niet worden beschaamd. Zij zamelen de gaven van de gemeente in om 
allen, die hulp nodig hebben – binnen of buiten de kerk, dichtbij of veraf – 
te doen delen in de liefde van Christus. Metterdaad en biddenderwijs 
komen zij op voor het recht van de arme, die om hulp roept, de ellendige 
en wie geen helper heeft.  
Zo zullen zij bevorderen, dat armen en rijken elkaar ontmoeten, want 
allen zijn zij schepselen van de Here. Aan deze verbondenheid met alle 
mensen en met heel de schepping herinneren zij ons telkens weer, als zij 

brood en wijn bij ons doen rondgaan, en wij de dood van de Here 
verkondigen, totdat Hij komt. 
 
Ouderlingen 
Een ander ambt is dat van ouderling. Zoals de oudsten in Israël het volk 
vertegenwoordigden en tegelijk opzicht hadden over de gemeente van 
God, zo worden in de kerk van Christus de ouderlingen aangesteld om de 
gemeente te houden aan haar roeping: een koninkrijk van priesters en 
een heilig volk te zijn. Door op te treden als vertrouwenspersoon en 
geweten van de gemeente in deze tijd bemoedigen zij hun broeders en 
zusters in de navolging van Christus, onze Here. Hoe zouden wij een 

levende gemeente zijn, als niet mensen telkens weer belangeloos werden 
opgezocht? En hoe zouden de predikanten de opdracht van de Goede 
Herder ‘Hoed mijn schapen!’ kunnen vervullen, als zij daarbij niet op de 
medewerking van ouderlingen mochten rekenen? 
 
Alle ambtsdragers hebben tezamen de verantwoordelijkheid als raad van 
de kerk om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij de 
heilsgeheimen te bewaren: voor alle dingen zoeken wij immers Gods 
koninkrijk en zijn gerechtigheid. 
 
En u, broeder, die nu gereed staat uw ambtswerk te aanvaarden: 
herinner u altijd met dankbaarheid dat het Christus’ eigen kudde is, die u 

wordt toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door zijn bloed; het is zijn 
kerk. Aanvaard dan uw dienst met blijdschap, voed uzelf met het Woord 
van God, volhard in het gebed en vertrouw op de kracht van de heilige 
Geest. 

 
 



Zingen: Lied 297 (OTH) 
 
Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan, 
samen te dienen, te zien wie U bent, 
want uw woord maakt uw wegen bekend. 
 
Refrein: Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
 als een volk, dat juist daarvoor 
 door U apart is gezet. 
 Vol van uw liefde, genade en kracht, 

 als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 
 
Samen te strijden in woord en in werk. 
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. 
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 
 
Refrein 

 
Stellen van de bevestigingsvragen 

 
Opdat nu, geliefde broeder, de gemeente mag horen dat u bereid bent 

deze dienst in de naam van de Here te verrichten, zo verzoek ik u nu  
op te staan en antwoord te geven op de volgende vragen: 
Ten eerste: Gelooft u dat u door deze gemeente door God Zelf tot deze 
dienst geroepen bent? 
Ten tweede: Aanvaard u de heilige Schrift als enige regel van het geloof 
en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is? 
Ten derde: Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde 
voor de gemeente en voor alle mensen die de Here op uw weg brengt, 
belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis komt, en 
belooft u uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk? 

 

Bevestiging onder handoplegging 
 
Aanvaarding door de gemeente (staande): 
Gemeente, hier is uw ambtsdrager, geroepen om te dienen. 
Wilt u hem in uw midden ontvangen en hem hooghouden in zijn ambt? 
 
Gemeente: Ja 
 
Zingen (staande): Psalm 134: 3 

 
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'! 

 
Kort woord van afscheid voor Lammert Boeve (ouderling) 

 



Zingen: Lied 139: 1 en 4 (OTH)  
 

Zegen hem Heer, zegen hem Heer. 

U, die de hemel en aarde gemaakt heeft, zegen hem Heer. 
 

Dank U Heer, dank U Heer. 
U, die de hemel en aarde gemaakt heeft, dank U Heer. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven voor:  1. Plaatselijk Evangelisatiewerk (CZE) 
2. Instandhouding erediensten 
 
Zingen: Gezang 170: 2 en 5 (LvdK) 
 

Arts aller zielen, 't is genoeg, 
als Gij ons neemt in uw hoede. 
Heel toch de wond, die 't leven sloeg, 
laat ons niet hooploos verbloeden. 
Spreek slechts één woord, één woord met macht, 
dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
Spreek, dan keert alles ten goede. 
 

Opperste Leidsman, geef ons raad, 
wij zijn door tweedracht gescheiden. 
Opstand der zinnen, twijfel, haat, 
maken ons zwak in het strijden. 
Stralende held, breng ons weer saâm, 
ga voor ons uit, uw grote naam 
zal tot de zege ons leiden. 
 
Heenzending en zegen 

 
Na de dienst is er voorin de kerk gelegenheid om de broeders  

en hun echtgenotes te feliciteren of te bedanken  

en om hen allen Gods zegen toe te wensen. 
 

In de hal staan koffie, thee en limonade voor u/jou klaar. 
 

Wilt u over deze dienst napraten en/of zou u persoonlijke voorbede willen ontvangen? 
Er zijn hiervoor enkele gemeenteleden beschikbaar achter in de kerk. 

 

In het bijzonder welkom aan allen die voor het eerst of sinds lange tijd weer in onze 

kerk zijn. We hopen dat u zich hier thuis voelt. Dit is een kerkdienst onder 
verantwoordelijkheid van wijkkerkenraad Opstandingskerk. 
Contactpersonen: 
scriba: oud. Martin Drost, 0341-251479, 
(scribaopstandingskerk@hervormdnunspeet.nl) 
predikant: ds. David ten Voorde, 0341-751501, 
(dtenvoorde@hervormdnunspeet.nl) 
Voor vragen en informatie kunt u bij hen of bij één van de andere 
kerkenraadsleden terecht. Zie ook de website: 
www.hervormdnunspeet.nl.  

mailto:scribaopstandingskerk@hervormdnunspeet.nl
mailto:dtenvoorde@hervormdnunspeet.nl
http://www.hervormdnunspeet.nl/

