
 

Liturgie voor de eredienst  

op zondag 12 januari 2020  

om 9.30 uur  

in de Kapel te Hulshorst 

 

 
 

 

 
 

In deze dienst worden in het ambt bevestigd: 
 

 Harry Westerink (jeugdouderling) 

 Jan Hoksberg (ouderling kerkrentmeester) 

 Bart Quik (scriba algemene kerkenraad) 

 
 
Ouderling van dienst: Jan Karssen 

Voorganger: ds. David ten Voorde 

Organiste: Bea Dijkgraaf 

 

 
 

Welkom en afkondigingen 
 

Zingen: Psalm 68: 10  
 

Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 

Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 

 

 
Stil gebed – “Onze hulp” en groet 

 
 



Zingen: Op Toonhoogte 282 
 
O, Heer mijn God, 
wanneer ik in verwondering 
de wereld zie die U hebt voortgebracht. 
Het sterrenlicht, 
het rollen van de donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 
 
Refrein: 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: ) 

hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!           ) 2x 
 
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een Lam, 
sta ik verbaasd, 
dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 
 
Refrein 
 
Als Christus komt 
met majesteit en luister, 

brengt Hij mij thuis, 
hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: 
o Heer, hoe groot zijt Gij! 
 
Refrein 
 

 
Wetslezing 

 

 
Zingen: Psalm 25: 2 en 4 

 
HEER', ai, maak mij Uwe wegen,  
Door Uw woord en Geest bekend;  
Leer mij, hoe die zijn gelegen,  
En waarheen G' Uw treden wendt,  
Leid mij in Uw waarheid, leer  
IJv'rig mij Uw wet betrachten.  
Want Gij zijt mijn heil, o HEER',  
'k Blijf U al den dag verwachten.  

 

's HEEREN goedheid kent geen palen.  
God is recht, dus zal Hij door  
Onderwijzing hen, die dwalen,  
Brengen in het rechte spoor.  
Hij zal leiden 't zacht gemoed  
In het effen recht des HEEREN.  
Wie Hem need'rig valt te voet,  
Zal van Hem zijn wegen leren.  

 
Gebed 

 
 
 
 



Schriftlezing: Handelingen 8: 26-40 (HSV) 
 

 
26 En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: 
Sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van 

Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is.  
27 En hij stond op en ging op weg; en zie, een Ethiopiër, 
een kamerheer en een machtig heer van de kandakè, de 
koningin van de Ethiopiërs, die heel haar 
schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te 
aanbidden,  
28 keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet 
Jesaja. 
29 En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u 
bij deze wagen. 
30 En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet 
Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest? 
31 Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij 
de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te 
klimmen en bij hem te komen zitten. 
32 En het schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is als een 
schaap naar de slachting geleid en zoals een lam 
stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond 
niet open. 
33 In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie 
zal over Zijn geslacht vertellen? Want Zijn leven wordt 
van de aarde weggenomen. 
34 En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag 
u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over 

iemand anders? 
35 En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat 
Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus. 
36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een 
water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat 
verhindert mij gedoopt te worden? 
37 En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het 
geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus 
Christus de Zoon van God is. 
38 En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden 
af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij 

doopte hem. 
39 En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de 
Geest van de Heere Filippus weg; en de kamerheer zag 
hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met 
blijdschap. 
40 Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod; en terwijl 
hij het land doorging, verkondigde hij het Evangelie
 in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. 
 

 
 



Zingen: Op Toonhoogte 440 
 
Lees je Bijbel bid elke dag, 
bid elke dag, bid elke dag. 
Lees je Bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag, 
dat je groeien mag, 
dat je groeien mag. 
Lees je Bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag. 
  

Read your bible pray every day, 
pray every day, pray every day. 
Read your bible, pray every day, 
if you want to grow, 
if you want to grow, 
if you want to grow. 
Read your bible pray every day, 
if you want to grow. 
 
 
De kinderen gaan naar ‘Uur voor jou’ 

 

 
Zingen: Gezang 113: 1 en 2 (HB’38) 

 
Heugelijke tijding, 
bron van hartverblijding, 
Evangeliewoord! 
Woord van God gegeven, 
woord van eeuwig leven, 
zalig die u hoort! 
Zalig hij, wiens harte gij 
met een onverwrikt vertrouwen 
leert op God te bouwen! 

 
Door zijn vredeboden 
doet God zondaars noden 
tot het hoogste goed. 
God heeft ons vergeven, 
God schenkt ons het leven 
door des Heilands bloed. 
Ja, de Heer wil nog veel meer, 
boven bidden, boven denken 
alles aan ons schenken! 

 

 
Preek 

 
 



Zingen: Op Toonhoogte 118 
 

Leid mij, Heer, o machtig Heiland 
door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn Gids in 't barre land. 
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 
 
Laat mij zijn een Godsgetuige, 

sprekend van U meer en meer. 
leid mij steeds door uwe liefde, 
groeiend naar uw beeld, o Heer. 
Brood des levens, Brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U, 
voed mij dat ik groei naar U. 
 
Laat door mij uw levend water 
vloeien als een klare stroom. 
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later 
dat uw Geest over allen koom'. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 

kom, Heer Jezus, in uw kracht, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht. 
 

 
Gebed 

 
 

Lezing van het formulier voor bevestiging van ambtsdragers 
 

Presentatie 
Geliefden in de Here Jezus Christus, de volgende gemeenteleden  

zijn (her)benoemd: 
 Harry Westerink tot jeugdouderling 

 Jan Hoksberg tot ouderling kerkrentmeester 

 Bart Quik tot scriba algemene kerkenraad 

 
Omdat niemand enig wettig bezwaar tegen hun belijdenis  
en wandel heeft ingebracht, gaan wij nu in de naam van de  
Here over tot hun bevestiging. 
 
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, broeders, 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: Op Toonhoogte 297 
 
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 broeders, 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 zijn uw nieuwe ambtsdragers, geroepen om te dienen. 
Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun 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: 

 Gerrit Westerink (jeugdouderling) 

 Jan Evers (ouderling kerkrentmeester) 

 
 
Zingen: Op Toonhoogte 139: 1 en 4  

 
Zegen hen Heer, zegen hen Heer. 
U, die de hemel en aarde gemaakt heeft, zegen hen 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. Woord en Daad, adoptiekinderen 
2. Instandhouding erediensten 
3. Kosten energie 

 
Zingen: Gezang 130: 1 en 3 (HB ’38) 
 
God is getrouw, zijn plannen falen niet, 

Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
volvoert zijn hand. 
 
De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt, 
doet aan Gods Kerk zijn heilgeheimen weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
Hij trekt met heel zijn Kerk van land tot land 
als Gods gezant.   

 
Heenzending en zegen 

 
Na de dienst is er in de consistorie de gelegenheid om de broeders 

en hun echtgenotes te feliciteren of te bedanken en 
om hen allen Gods zegen toe te wensen. 


