
Liturgie   
voor de dienst op zondag 15 januari 2012 
in de Grote- of Andreaskerk te Hattem 

 

 
 

 
 

. 
In deze dienst zullen   
 
W.J. Eikelboom 
G. Fiks 
E. van Hoorn 
K. de Weerd 

 
worden herbevestigd als ambtsdrager 

 
Voorgangers:   ds. M.L.W. Karels en ds. B.J.D. van Vreeswijk 
Organist:         dhr. H. Jansen 
Koster:            dhr. A. Streng 
 
Aanvang: 10.30 uur 
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Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen:  psalm 122: 1    

 
Ik ben verblijd, wanneer men mij 
Godvruchtig opwekt: "Zie wij staan 
Gereed, om naar Gods huis te gaan. 
Kom, ga met ons, en doe als wij." 
Jeruzalem, dat ik bemin; 
Wij treden uwe poorten in; 
Daar staan, o Godsstad, onze voeten. 
Jeruzalem is wel gebouwd, 
Wel saamgevoegd: wie haar beschouwt, 
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: lied 170 (Evangelische Liedbundel) 

 
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. 
 

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. 

 
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 
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Wetslezing 
 
Zingen:  psalm 86: 6 

 
Leer mij naar Uw wil te handlen, 
'k Zal dan in Uw waarheid wandlen; 
Neig mijn hart, en voeg het saam, 
Tot de vrees van Uwen Naam. 
HEER', mijn God, ik zal U loven, 
Heffen 't ganse hart naar boven; 
'k Zal Uw Naam en majesteit 
Eren tot in eeuwigheid. 

 
Gebed 
 
Gesprek met kinderen (waarna de kinderen naar de kin-
dernevendienst kunnen gaan) 
 
Schriftlezing Marcus 1: 29-39 
29 En toen zij uit de synagoge gegaan waren, gingen zij 

meteen naar het huis van Simon en Andreas, met Jako-

bus en Johannes. 30 En de schoonmoeder van Simon lag 

met koorts op bed, en zij spraken meteen met Hem over 

haar. 31 En Hij ging naar haar toe, pakte haar hand en 

richtte haar op, en meteen verliet de koorts haar; en zij 

diende hen.  
32 Toen het nu avond geworden was en de zon onder-

ging, brachten ze bij Hem allen die er slecht aan toe wa-

ren, en hen die door demonen bezeten waren. 33 En heel 

de stad had zich verzameld bij de deur. 34 En Hij genas er 

velen, die er door allerlei ziekten slecht aan toe waren, en 

dreef veel demonen uit, en Hij liet de demonen niet toe te 

spreken, omdat zij Hem kenden.  
35 En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij 

op, ging naar buiten en begaf Zich naar een eenzame 

plaats, en bad daar. 36 En Simon en die bij hem waren, 
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gingen Hem achterna, 37 en toen zij Hem gevonden had-

den, zeiden zij tegen Hem: Iedereen zoekt U!  
38 En Hij zei tegen hen: Laten wij naar de naburige plaat-

sen gaan, opdat Ik ook daar predik, want daarvoor ben Ik 

uitgegaan. 39 En Hij predikte in hun synagogen door heel 

Galilea en dreef de demonen uit.  
 
Zingen: gezang 170: 1 en 2 (Liedboek voor de Kerken) 

 
Meester, men zoekt U wijd en zijd, 
komend langs velerlei wegen. 
Oud'ren gaan rustig welbereid 
jongeren aarz'lend U tegen. 
Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht, 
eens vindt Ge ons moe en zonder kracht, 
hunkerend naar uwe zegen. 
 
Arts aller zielen, 't is genoeg, 
als Gij ons neemt in uw hoede. 
Heel toch de wond, die 't leven sloeg, 
laat ons niet hoop'loos verbloeden. 
Spreek slechts een woord, een woord met macht, 
dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
Spreek, dan keert alles ten goede. 

 
Verkondiging 
 
Zingen: psalm 73: 9 en 10 (nieuwe berijming) 
 

Nu blijf ik bij U altijd, 
God die mij troost, die bij mij zijt, 
mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 
die mij in liefde houdt omvangen. 
Gij neemt mij bij de rechterhand, 
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, 
uw wijsheid is het die mij leidt 
en eenmaal kroont met heerlijkheid. 
 



5 

 

Wien heb ik in den hemel, Heer, 
behalve U, mijn troost en eer? 
Wat kan op aarde mij bekoren? 
Alleen bij U wil ik behoren. 
Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
toch zal ik, God, voor U bestaan, 
wien ik mijn leven toevertrouw, 
Gij zijt de rots waarop ik bouw. 

 

Collecte 
 
De kinderen komen terug van de kindernevendienst 
 
Lezing van het formulier voor de herbevestiging van 
ouderlingen en diakenen 
 
Herbevestiging van de ambtsdragers 
 
We zingen, zo mogelijk staande, de ambtsdragers toe: 
psalm 134   

 
Looft, looft nu aller heren HEER', 
Gij zijne knechten, geeft Hem eer, 
Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt 
En voor Zijn dienst in ijver blaakt! 
 
Heft uwe handen naar omhoog, 
Slaat naar het Heiligdom uw oog, 
En knielt eerbiedig voor Hem neer: 
Looft, looft nu aller heren HEER'! 
 
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'! 

 
Dankgebed en voorbede 
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Zingen: gezang 78: 1 en 4 (Liedboek voor de Kerken) 
 
1  Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 
  o Heiland die de wijnstok zijt! 
  Uw kracht moet in mij overvloeien, 
  of 'k ben een wis verderf gewijd. 
  Doorstroom, beziel en zegen mij, 
  opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
 
4  Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
  dan wint mijn ziel door U in kracht! 
  Het werk in need'righeid begonnen, 
  wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
  Wat in de winds'len sliep, ontbot, 
  en komt in 't licht en rijpt voor God. 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 
 
Achter in de kerk hebt u de gelegenheid om de broeders die 
herbevestigd zijn Gods zegen toe te wensen en de broeders 
Guichelaar en De Haan, die afscheid hebben genomen van de 
kerkenraad, door middel van een handdruk, uw dank en be-
trokkenheid te tonen. 
 
Vanavond is om 19.00 uur in deze kerk een aangepaste kerk-
dienst, waaraan het interkerkelijk koor De Regenboog uit Heer-
de zijn medewerking verleent. 
Thema van deze dienst is: Met Jezus op een feest! 
 
We wensen u en jou een goede en gezegende zondag toe en 
hopelijk tot ziens. 

 
 
Deze dienst is ook na te beluisteren via de 
website van de gemeente, www.pknhattem.nl 

http://www.pknhattem.nl/

