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Liturgie voor de bevestigings- en intrededienst  

van Maaike de Goei-Jansma waarin zij bevestigd wordt  

in het ambt van predikant met een bijzondere opdracht  

tot predikant-geestelijk verzorger 

 

 

 

 
 

Ik vertrouw op uw liefde (Psalm 13:6a, NBV vertaling) 

 

 

Ontmoetingskerk Rhenen, 6 september 2020,  

aanvang 15.00 uur 

 

Voorgangers:         Ds. Inge de Jong-Baerends   

          Ds. Maaike de Goei-Jansma 

Ouderling van dienst:   Dick Hogenkamp 

Organist:      Rudolf van Tilborg 
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    -de liederen zijn gekozen uit Liedboek 2013 tenzij anders vermeld - 
 
Voor de dienst worden foto’s getoond van de werkzaamheden van Maaike 
als geestelijk verzorger en is er inleidend orgelspel 
 
Voorgangers, ouderlingen en diakenen komen binnen.  
Maaike wordt begeleid door Mw. R. Lockhorst-Jansen (wonend in een 
aanleunwoning van De Tollekamp) en Dhr. C. Meerkerk (wonend in de 
Zorgunit) 
 
Welkom door de ouderling van dienst Dick Hogenkamp 
 
We luisteren naar Lied 65 vers 1 en 2 gezongen door Maaike  

 
1 De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,    
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 
 
2 Zalig wie door U uitverkoren 

mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet  
 
Drempelgebed 
 
We luisteren naar een gezongen geloofsbelijdenis : Lied 289 vers 1, 
2 en 3 (Evangelische Liedbundel), door de predikanten van de 
Protestantse Gemeente Rhenen: Ds. Ton van Vliet, Ds. Géjé Hiensch,  
Ds. Jan Meertens, Ds. Inge de Jong en Ds. Stef Jumelet. 
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        1 Ik geloof in God de Vader           2. Ik geloof in Jezus Christus 
        die een bron van vreugde is,         die voor ons ter wereld kwam. 

        louter goedheid en genade,           Zoon van God en Zoon des mensen 
        licht in onze duisternis.                 goede Herder, Offerlam 
        Hij, de Koning van de kosmos,       Door te lijden en te sterven 
        het gesternte zingt zijn eer,            groot is het geheimenis 
        heeft uit liefde mij geschapen        schenkt Hij mij het eeuwig leven 
        en tot liefde keer ik weer.              dat uit God en tot God is. 
 
        3 Ik geloof dat mijn Verlosser 
        door de dood is heengegaan 
        en op Pasen, God zij glorie, 
        uit het graf is opgestaan. 

        Door het brood - dit is mijn lichaam - 
        door de wijn - dit is mijn bloed - 
        geeft de Vredevorst mij vrede, 
        maakt Hij alle dingen goed. 
 

Woorden bij het licht 
 
Aansteken van de kaars aan de Paaskaars door Wilma (vriendin) 
 
We luisteren naar Lied 1005 gezongen door Willemieke (vriendin) 
 

1 Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Refrein: Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Refrein: 
 
Gebed 
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Bijbellezing: 1 Joh 4: 16 – 19 (NBV vertaling) 
 
16 Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen 
daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in 
hem. 
17Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we 
op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in 
deze wereld zijn, zijn we als Jezus. 18De liefde laat geen ruimte voor 
angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In 
iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 19Wij 
hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.  
 
Overweging 

 
We luisteren naar Lied 838 vers 1 en 3 gezongen door de dienstdoende 
kerkenraadsleden 
 
1 O grote God die liefde zijt,            3. Leer ons het goddelijk beleid 
o Vader van ons leven,                    der liefde te be-amen, 
vervul ons hart, dat wij altijd           opdat wij niet door onze strijd 
ons aan uw liefde geven.                 uw goede trouw beschamen. 
Laat ons het zout der aarde zijn,      Leg ons de woorden in de mond 
het licht der wereld, klaar en rein.    die weer herstellen uw verbond. 
Laat ons uw woord bewaren,            Spreek zelf door onze daden 

uw waarheid openbaren.                  van vrede en genade. 
 
Dienst van de bevestiging: 
    presentatie,  
    opdracht  
    gelofte 
 
We bidden om de Heilige Geest met Lied 670 vers 1, 2 en 3  
Kom Schepper Geest, daal tot ons neer 
   
Bevestiging en handoplegging, door 

 
Ds. Inge de Jong       Ds. Elly Bouman        Ds. Willemieke Doornenbal  
 
Ds. Hendrik Mosterd  Ds. Ferdinand Pierik   Ds. Barbara Lamain 
 
Ds. Evelyn Noltus       Ds. Thea de Ruiter    Ds. Jan Willem van de Kamp 
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Zegenbede (gemeente gaan staan) Lied 363 = Psalm 134 vers 3 
Oude berijming, NH Bundel 1938), door de predikanten van de PGR  
 

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. 
 
Aanvaarding en verwelkoming  (gemeente blijft staan) 
 
Voorganger: Allen hier aanwezig of met ons verbonden, wilt u Maaike als 
uw herder en leraar in uw midden ontvangen, haar hoog houden en haar 
in uw gebeden gedenken? 
 

Gemeente: Ja, dat willen wij van harte.  (gemeente gaat weer zitten) 
 
Orgelspel: Lied 834 
 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herschapen zijn. 
 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die u behaagt. 
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik u zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
  
Tijdens het orgelspel wordt Maaike de toga aangereikt.  
Margot (vriendin) helpt Maaike bij het aantrekken van de toga. 
 

Vredegroet 
 
Gebed bij de opening van het Woord van God 
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Bijbellezing: Psalm 13 (NBV vertaling), door Susanne (vriendin) 
1 Voor de koorleider. Een psalm van David 
 

2 Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten, 
hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? 
3 Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen 
en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag? 
Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? 
4 Zie mij, antwoord mij, Heer, mijn God! 
Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodslaap wegzink. 
5 Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ik heb hem verslagen’, 
mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk. 
6 Ik vertrouw op uw liefde:  
mijn hart zal juichen omdat u redding brengt, 

ik zal zingen voor de Heer, Hij heeft mij geholpen. 
 
Verkondiging: Ik vertrouw op uw liefde (Psalm 13:6a) 
 
Orgelspel: Psalm 68 vers 10 (Oude berijming, NH Bundel 1938) 
 
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, èn wil, èn zal in nood, 
zelfs bij het naad'ren van den dood, 
volkomen uitkomst geven. 
 
Dankgebed en voorbeden afgesloten met het Onze Vader 
 
Aandacht voor de collecten 

 
We luisteren naar Lied 103 C vers 1, 2 en 3  
gezongen door de dienstdoende kerkenraadsleden. 
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1 Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 

en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
 
2 Looft Hem als uw vaad’ren deden, 
eigent u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Looft uw Vader, looft uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 
 

3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
 
Zegen  
 
Een woord vanuit Zorggroep Charim  
 

Slotwoord  
 
Afbeelding op de voorkant:  
                  kunstwerk van Dorothea Steigerwald,  
                  Thema: Toevlucht 
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