
 

 

PROTESTANTSE GEMEENTE 

TE RHENEN 
 

 
 

Bevestiging ambtsdragers 
 

Cunerakerk - Rhenen 
20 september om 10.15 uur 

 
 

 
 
 

 
Voorganger   : Ds. J. Meertens uit Rhenen 
Ouderling van dienst : Henk van Laar 

Koster    : Egbert Klink 
Organist   : Bob van Stempvoort 
Begeleiding lofprijzing- 

en kinderlied : Martijn van Ginkel en 
  Carmen Koster 
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In deze dienst worden bevestigd: 

 
Bep Gerritse   als ouderling  

Heleen de Geus  als ouderling  
René Stoker    als ouderling  
 

Herbevestigd wordt: 
 

Gerri Suijker   als ouderling  
 
 

Afscheid nemen we van: 
 

Catharina Pellikaan  als ouderling 
Jan Lodder   als diaken 
Jos de KLeuver  als ouderling-kerkrentmeester 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
De vandaag bevestigde nieuwe ambtsdragers zullen de volgende 

taken op zich nemen:  

 

Bep Gerritse zal als wijkouderling de wijk van Mimi Stoker 

overnemen.  

 

René Stoker zal als jeugdouderling de taken overnemen van Henri 

Verhoeks, die zich in het bijzonder zal gaan bezighouden met de 

communicatie  

 

Heleen de Geus zal als ouderling zich in het bijzonder bezighouden 

met de pastorale zorg voor de bewoners van Zideris.  
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● Lied 215: 1, 2 en 5 uit het Nieuwe Liedboek 

 
 

 2. Rondom wie bidden dag aan dag 

zijn wond’ren, die geen oog ooit zag, 

een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 

een nieuwe kracht door ’s Geestes doop. 

 

 5.  Houd dan de hemel in het oog, 

maar hef uw hart niet al te hoog; 

op aarde hier, op aarde thans 

ziet gij een bovenaardse glans. 

 

● Welkom en mededelingen 

 

● Psalm 149: 1 en 2 

 1. Halleluja! laat opgetogen 

een nieuw gezang den Heer verhogen. 

laat allen die Gods naam belijden 

zich eensgezind verblijden. 

Volk van God, loof Hem die u schiep; 

Israël, dank Hem die u riep. 

Trek, Sion, in een blijde stoet 

uw Koning tegemoet. 

 



 

 4 

 2.  Laat het een hoge feestdag wezen. 

De naam des Heren wordt geprezen 

met het aloude lied der vaad'ren. 

De heil'ge reien naad'ren. 

En zo danst in het morgenlicht 

heel Gods volk voor zijn aangezicht 

en slaat de harp en roert de trom 

in 's Heren heiligdom. 
 

● Stil gebed 
 

● Votum en groet 
 

● Verootmoediging 
 

● Psalm 138: 2 

 2. Ten dage dat ik riep hebt Gij 

gehoord naar mij 

en kracht gegeven. 

Als ik welhaast ten offer viel, 

hebt Gij mijn ziel 

weer doen herleven. 

Al wat op aarde macht bezit, 

eenmaal aanbidt 

het U, o HERE! 

Als Gij hun 't woord van uw verbond 

met eigen mond 

hebt willen leren. 
 

● Wetslezing 
 

● Lofprijzing Op toonhoogte 269 
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● De kinderen komen naar voren voor de kindernevendienst  
Bijbeltekst voor de maand september:  

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en mij (Joh. 14: 1) 
 

● Kinderlied Op Toonhoogte 444 
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● Gebed om de Heilige Geest 
 

● Schriftlezing: Spreuken 30: 15 t/m 31 
15 Er zijn twee soorten bloedzuigers: de eerste zegt ‘Geef!’, de andere 

‘Geef!’ Drie dingen worden nooit verzadigd, vier dingen zeggen nooit 

‘Het is genoeg’: 16 het dodenrijk, een onvruchtbare schoot, een 

uitgedroogd stuk land en het vuur, dat ook nooit zegt ‘Het is genoeg.’ 
17 Wie spottend neerkijkt op zijn vader en zijn moeder ongehoorzaam 

is, hem zullen de raven bij de beek de ogen uitpikken, de gieren 

zullen zijn ogen opschrokken. 18 Drie dingen zijn te wonderlijk voor 

mij, vier dingen kan ik niet bevatten: 19 de vlucht van een arend 

hoog aan de hemel, het glijden van een slang over de rots, de vaart 

van een schip op volle zee, de weg van een man naar een meisje. 20 

Ziehier de houding van een overspelige vrouw: ze doet alsof ze eet 

en haar mond afveegt, en ze zegt: ‘Ik heb niets verkeerds gedaan.’ 21 

Van drie dingen beeft de aarde, tegen vier dingen is ze niet bestand: 
22 een slaaf die koning wordt, een zot die genoeg te eten heeft, 23 

een onuitstaanbare vrouw die een man vindt, een slavin die haar 

meesteres verdringt. 24 Vier dieren zijn de kleinste op aarde, maar ze 

zijn buitengewoon wijs: 25 de mieren – sterk zijn ze niet, maar al in 

de zomer leggen ze een voorraad aan; 26 de klipdassen – machtig 

zijn ze niet, maar ze maken holen in de rotsen; 27 de sprinkhanen – 

een koning hebben ze niet, maar ze rukken in slagorde op; 28 de 

hagedissen – je kunt ze met je handen vangen, maar ze dringen door 

tot in het paleis van de koning. 29 Drie hebben een voorname tred, 

vier schrijden statig voort: 30 de leeuw – hij is de koning der dieren 

en deinst voor niets terug; 31 de trotse haan, de bok, en een koning 

aan het hoofd van zijn leger.  
 

● Psalm 111: 6 

 6.  Van alle wijsheid het begin 

is; vrees den Heer met ziel en zin, 

aanbid zijn wil met vrees en beven. 

Dit is het helderste verstand. 

Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. 

Wie Hem verhoogt zal met Hem leven. 
 

● Verkondiging 
 

● Gezang 479: 3 en 4 

 3.  Gij hebt de bloemen op de velden 

met koninklijke pracht bekleed. 

De zorgeloze vogels melden 

dat Gij uw schepping niet vergeet. 



 

 7 

't Is alles een gelijkenis 

van meer dan aards geheimenis. 
 

 4.  Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet. 

 

● Onderwijs over de ambten 

 

● Bevestiging 

 

● Gezang 341 

 1. Gij hebt uw woord gegeven 

nog voor ik U iets vroeg, 

dat is voor heel mijn leven, 

ja voor de dood genoeg. 

Uw woord is daad, o Vader, 

werd brood in de woestijn, 

werd mens en is mij nader 

dan wie mijn naasten zijn. 

 

 2. Nu ik U heb gegeven 

mijn woord op deze dag, 

geef dat met heel mijn leven 

ik daarvoor instaan mag, 

dat ik het in mijn daden 

waarmaak aan iedereen. 

Maak zichtbaar uw genade 

door mij en om mij heen. 

 

 3. God, die uw woord gegeven, 

uw Zoon gezonden hebt 

en naar zijn beeld het leven 

van wie U kent herschept, 

wees door uw Geest met allen 

die hebben ja gezegd, 

dat zij die staan niet vallen. 

Maak Gij ons trouw en echt. 

 

● Dankgebed en voorbede 
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● Collecte 

1. Vrede en Gerechtigheid (Kerk in Actie-collecte Vredesweek)* 

2. Pastoraat en Eredienst eigen wijkgemeente 

3. Uitgang: kerkelijke gebouwen 

 

* ‘Opkomen voor vrede en gerechtigheid’, dat is waar de 

Protestantse Kerk zich via Kerk in Actie en PAX voor inzet. Echte 

vrede is vaak ver te zoeken, dat hebben we geleerd van de verhalen 

en beelden uit Syrië. Toch kan de Protestantse Kerk een verschil 

maken, door hulp te verlenen aan vluchtelingen, vredesactiviteiten in 

oorlogsgebieden te ondersteunen en ongerechtigheden aan de kaak 

te stellen. 

 

● Gezang 481: 1 en 4 

 1. O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 

vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 

Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 

Laat ons uw woord bewaren, 

uw waarheid openbaren. 

 

 4.  Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in zijn stervensnood 

uw diepste woord vernomen. 

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 

en het wordt overal volbracht 

waar liefde wordt gegeven, 

wij uit uw liefde leven. 

 

● Zegen 

 


