
Liturgie 
 voor de dienst op zondag 20 januari 2013 

in de Grote- of Andreaskerk te Hattem. 
 

In deze dienst zullen   
 

mw. H. van de Beek, dhr. H. Brehler,  
mw. H. Mensink-Palm, dhr. S.C.H. Naaktgeboren  

en mw. J. Visser-Wiessenberg 
 

worden (her)bevestigd als ouderling. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Protestantse Gemeente i.w. te Hattem 
hervormde wijkgemeente Stadswijk 

 
Voorganger:  ds. M.L.W. Karels 
Organist:          dhr. H. Jansen 
Koster:            dhr. J. van Leeuwen 
Aanvang: 10.30 uur 
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Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen:  Psalm 100  

1  Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 
Treedt nader tot gij Hem omringt, 
gij aard' alom, zijn rijksdomein, 
zult voor den HEER dienstvaardig zijn. 
 
2  Roept uit met blijdschap: "God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt." 
 
3  Treedt statig binnen door de poort, 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Heft hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 
 
4  Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Evang. Liedbundel 168: 1, 2 en 7 

1  Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor deze nieuwe dag. 
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Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
 
2  Dank u voor alle goede vrienden,  
dank U, o God voor al wat leeft. 
Dan U voor wat ik niet verdiende, 
dat Gij mij vergeeft. 
 
7  Dank U, uw liefde kent geen grenzen, 
dank U dat ik nu weet daarvan! 
Dank U, O God, ik wil U danken, 
dat ik danken kan. 

 
We luisteren vanuit de Bijbel naar hoe de Here God ons 

zijn wil bekend heeft gemaakt 
 
Zingen:  Psalm 86: 4 

4  Leer mij naar uw wil te hand'len, 
laat mij in uw waarheid wand'len. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwen naam. 
Heer mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 

 
Gebed 
 
Gesprek met de kinderen van groep 1 t/m 6 in de doop-

tuin (waarna zij naar de kindernevendienst kunnen 
gaan; de kinderen van groep 7 en 8 gaan al direct naar 
hun nevendienst) 
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We lezen uit de Bijbel: 2 Timoteüs 4: 1-18 
1 Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die 

levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn 
verschijning als op zijn koningschap: 2 verkondig het woord, 
dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en 
bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. 3 Want 
er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend 
is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bij-
eenhalen, 4 dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en 
zich naar de verdichtsels keren. 5 Blijf gij echter nuchter on-
der alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evange-
list, verricht uw dienst ten volle.  

6 Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geof-
ferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur.  
7 Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde 
gebracht, ik heb het geloof behouden; 8 voorts ligt voor mij 
gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de 
Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet al-
leen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefge-
had.  
 

9 Doe uw best spoedig tot mij te komen. 10 Want Demas 
heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten. 
Hij is naar Tessalonica vertrokken, Crescens naar Galatië, 
Titus naar Dalmatië. 11 Alleen Lucas is nog bij mij. Haal Marcus 
af en breng hem mede, want hij is mij van veel nut voor de 
dienst.  

12 Tychikus heb ik naar Efeze gezonden. 13 Als gij komt, 
breng dan de mantel mede, die ik te Troas bij Karpus liet 
liggen, en ook de boeken, vooral de perkamenten.  

14 Alexander, de koperslager, heeft mij veel kwaad berok-
kend: de Here zal hem vergelden naar zijn werken. 15 Neem 
gij u ook voor hem in acht, want hij heeft onze woorden zeer 
tegengewerkt.  
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16 Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijge-
staan, maar allen hebben mij in de steek gelaten – het worde 
hun niet toegerekend; 17 doch de Here heeft mij ter zijde ge-
staan en kracht gegeven, zodat door mij de verkondiging tot 
haar recht gekomen is en al de heidenen haar hebben kun-
nen horen; en ik ben uit de muil van de leeuw verlost. 18 De 
Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in 
zijn hemels Koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle 
eeuwigheid! Amen.  

 
Zingen: Gezang 329: 2 en 3 

2  Heer, uw boodschap staat geschreven / ons ten leven, 
maak uw schrift het levend woord. 
Zie het boek van uw behagen / opgeslagen; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 
3  Roep ons uit de doodse dalen / waar wij dwalen, 
door een vreemde stem bekoord. 
Breng ons naar de heil'ge stede / van uw vrede. 
Spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 
Verkondiging  – thema: Wat is de kerk u / jou waard? 
 
Zingen: Gezang 75: 14 en 15 

14   Gij zijt tot herder ons gegeven, 
wij zijn de schapen die Gij weidt; 
waar Gij ons leidt is 't goed te leven, 
Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
Wie bij U blijft en naar U ziet, 
verdwaalt in deze wereld niet. 
 
15   O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
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Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 

 
De kinderen komen terug van de kindernevendienst 
 
Lezing van het formulier voor de (her)bevestiging van 

ouderlingen  
 
(Her)bevestiging van de ambtsdragers onder handop-

legging 
 
Na de (her)bevesting zingen we, zo mogelijk staande, de 
ambtsdragers toe: Psalm 134: 2 en 3 

2  Die in het huis des Heren zijt, 
zegent zijn naam en majesteit, 
zingt tot zijn eer met luider stem 
en heft uw handen op naar Hem. 
 
3  Uit Sion, aan den Heer gewijd, 
zegene u zijn heiligheid. 
Hij die hemel en aarde schiep, 
Hij is 't die u bij name riep. 

 
Dankgebed en voorbede 
 
Collecte 
 
Zingen: Evang. Liedbundel 170 

1  Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
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Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
2  Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.    
Refrein 

 
Kinderlied: Ga in vrede, ga in liefde (scholenlied) 

Ga in vrede, ga in liefde, 
ga in de kracht van onze Heer, 
met zijn blijdschap, en zijn zegen 
ga met God tot de volgende keer. 
 
Dit is mijn gebed voor jou, elke dag steeds weer 
 
Ga in vrede, ga in liefde, 
ga in de kracht van onze Heer, 
met zijn blijdschap, en zijn zegen 
ga met God tot de volgende keer. 

 
Zegen 
 
 
Bij de uitgang kunt u de ambtsdragers die (her)bevestigd 
zijn Gods zegen bij hun werk toewensen 
 
De uitgangscollecte is bestemd voor de kerkelijke gemeente 
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Fijn dat u en jij in deze dienst aanwezig was. 
 
We wensen u en jou een goede en gezegende zondag 
toe en hopelijk tot ziens.  
Vanavond is er opnieuw een dienst in deze kerk, waarin 
ds. B.J.D. van Vreeswijk hoopt voor te gaan. Ook dan 
bent u en ben jij van harte welkom. 

 
De diensten van de Protestantse 
Gemeente i.w. zijn tijdens en na 

afloop van de dienst te beluisteren 
via de website van de gemeente, 

www.pknhattem.nl. 
 

Mocht u n.a.v. deze dienst, of anderszins, willen doorspreken, dan 
kunt u contact opnemen met ds. M.L.W. Karels, tel. 038-2000151 

 
 

 We hopen dat u en jij de vraag van deze 
dienst ook voor jezelf zult stellen: wat is de 
kerk mij waard? Een vraag die ons deze da-
gen in financieel opzicht wordt gesteld tij-
dens de Actie Kerkbalans, maar ook als het 
gaat om onze inzet voor de gemeente. 

 Vanuit de thuisfrontcommissie van onze gemeente willen we 
jou als jongere uitdagen om je tijd en talenten in te zetten in 
de zomervakantie van 2013, voor evangelisatie- en recrea-
tiewerk op de camping. Achter in de kerk liggen folders over 
het Dabar werk. In de nieuwe kerkbode en op 
‘www.dabarwerk.nl’ vind je meer informatie. 

 De dienst van vanmorgen vormt a.h.w. het eerste deel van 
een tweeluik. De jeugddienst van volgende week 
zondagavond (om 19.00 uur in deze Andreaskerk) vormt het 
tweede deel. Thema van deze dienst is: ‘je geld of je leven!’ – 
hoe ga je als christen(jongere) om met je geld? 

http://www.pknhattem.nl/

