
 

 

Liturgie voor de dienst van de Ark-Rank-wijkgemeente op zondag 12 januari 2020 in de Ark te Krimpen 

aan den IJssel, aanvang 10.00 uur 

Voorganger: Ds Machiel van der Giessen & Dr Gert den Hartogh 

Organist:  Everhard Zwart 

Trompettist: René de Jonge 

Kerkfotograaf:  Jacques Pielanen 

 

- Orgelspel 

- Lied voor de dienst: NLB 212: 1, 2 en 3   Laten wij zingend deze dag beginnen 

- (10.00 uur) Welkom en afkondigingen 

- Intochtslied (staande): Psalm 27: 2   Eén ding slechts kan ik van den HEER verlangen 

- Stil gebed 

- Bemoediging en groet         MDvdG 

- Lied: Opwekking 687     Heer, wijs mij uw weg 

- Gebod van Christus: Johannes 15, 9 – 17 

- Lied: Opwekking 194     U maakt ons één 

- Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest 

- Kindermoment 

- Kinderlied: ELB 428     Dit is mijn hand en dat mijn voet 

 - De kinderen (groep 1 t/m 6) gaan hierna naar de kindernevendienst en ook de structuurgroep-  

- Muzikaal intermezzo 

- Bijbellezing: Psalm 134         GdH 

- Lied: Psalm 134 

- Evangelielezing: Matteüs 3, 13 - 17 

- Lied: NLB 526: 2     Hij daalt ootmoedig in het water 

- Verkondiging 

- Lied: NLB 912: 1, 3, 5 en 6    Neem mijn leven, laat het, Heer 

 - De kinderen (groep 3 & 4 en 5 & 6) komen terug uit kindernevendienst en ook de structuurgroep -  

Dienst van de bevestiging 

- Lezing formulier voor de bevestiging van ambtsdragers     MDvdG 

- Lied: Opwekking 710     Zegen mij op de weg, die ik moet gaan 

- Bevestigingsvragen  

1. Bent u ervan overtuigd, dat God zelf u door zijn gemeente tot deze dienst heeft geroepen? 
2. Aanvaardt u de heilige Schrift, bij het licht waarvan wij leven, als de enige regel van het geloof? 
3. Belooft u uw ambt trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer 
op uw weg brengt? 
4. Belooft u voorgoed geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen en bent u bereid u 
in dit alles te onderwerpen aan de regel van het geloof en het opzicht van de kerk?  



 

 

- Bevestiging nieuwe ambtsdragers       MDvdG 

- Persoonlijk ja-woord en handoplegging  

- Bevestiging ouderlingen        GdH 

 - Persoonlijk ja-woord 
 - Bijbelwoord voor de ouderlingen gezamenlijk 

Doe uw werk in navolging van Jezus, die zegt: 
Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen  - Johannes 10, 14a - 

- Bevestiging diakenen         MDvdG 

 - Persoonlijk ja-woord 
 - Bijbelwoord voor de diakenen gezamenlijk§ 

Doe uw werk in navolging van Jezus, die zegt: 
Maar ik ben in jullie midden als iemand die dient. - Lucas 22, 27 -  

- Bevestiging ouderlingen-kerkrentmeester      GdH 

 - Persoonlijk ja-woord 
 - Bijbelwoord voor de ouderlingen-kerkrentmeester gezamenlijk 

Weet, dat de apostel Paulus het heeft over uw werk, als hij schrijft: 
Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus 
aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd.  - 1 Korintiërs 4, 1-   

- Bevestigingswoorden         MDvdG 

De almachtige God en Vader geve u allen zijn genade, 
dat u in deze uw dienst getrouw en met zegen werkzaam mag zijn. Amen.  

- Vraag aan de gemeente  

Gemeente, nu u zo getuige bent van hun bevestiging, 

wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambt? 

Ja, dat willen wij van harte.  

- Samenzang als ‘zegenbede’ (staande): NLB 363  Dat ’s Heren zegen op u daal 

- Persoonlijk woord van welkom en afscheid 

- Voorstellen ‘kerkrentmeester’ 

- Dankgebed en voorbeden 

 - Bevestigingsgebed  MDvDG 
 - Voorbeden   GdH 
 - Stil gebed 
 - Onze Vader 
- Inzameling der gaven (onder orgelspel) 

 - De kinderen (groep 1 & 2) komen terug uit kindernevendienst -  

 
- Lied: NLB 971: 1 en 3     Zing een nieuw lied voor God de Here 

- Zegen            GdH 

 Gemeente: Amen 

- Orgelspel 

- Gelukwensen ambtsdragers – 


