
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 23 OKTOBER 2022 
voorganger: ds Wouter Slob; ambtsdrager: Ellen de Feijter; 
lector: Bart van Opstal; organist: Arjen Uittenbogaard; 
techniek: Paul van der Linden en Edward Bosma. 
 
WELKOM - Stilte - aansteken van de tafelkaarsen  
 
Intredelied: Psalm 130 : 1, 2 “Uit angst en nood stijgt” 
 
OPENINGSWOORDEN  
A: Wij zijn samengekomen in de Naam van  
 de Vader, de Zoon en de Heilige Geest            
G: Amen 
 
A: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
A: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
G: en het werk van Zijn hand niet loslaat 
 
GEBED VAN TOENADERING   
K: Aan het begin van deze kerkdienst, 
 bidden we tot U, goede God, 
 en vragen we U om ons nabij te zijn. 
 Want het wordt alleen goed 
 als U er ook bij bent. 
 Zegen onze dienst. 
G: Amen 
 
Zingen:   Lied 275 : 1, 2, 4 “Heer onze Heer” 
 
Gemeente gaat zitten ; Overdracht van de dienst  
 
GROET  V: De Heer zal bij u zijn 
    G: De Heer zal u bewaren 
 
V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen   
 en Zijn naam prijzen  
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde 
 
KYRIEGEBED 
 
Zingen:   Lied 654 : 1, 4, 6 “Zing nu de Heer” 
 
De kinderen gaan naar de nevendienst. 
 
GEBED VAN DE ZONDAG 
 
SCHRIFTLEZING: Johannes 15: 9-17 
Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft 
liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je 
je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de 
geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde 
blijf. Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, 
dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat 
jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.  



 

Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je 
vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat 
Ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf 
weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik 
jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, 
aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet Mij 
uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen 
om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende 
vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in 
mijn naam vraagt. Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief. 
 
Acclamatie: Lied 339a “U komt de lof toe” 
 
VERKONDIGING 
 
Orgelspel  
 
Zingen:   Lied 695 : 1, 2, 3, 4, 5 “Heer, raak mij aan  
    met Uw adem” 
 
DIENST DER BEVESTIGING 
- Presentatie: 
Gemeente, we mogen vandaag een nieuwe diaken 
bevestigen. Zijn naam, Roelf Groenhuis, is u bekend 
gemaakt. Graag informeer ik bij de ouderling van 
dienst als vertegenwoordiger van de kerkenraad of er 
tegen de bevestiging en installatie van deze kandidaat 
wettige bezwaren zijn ingediend. 
 
[ouderling van dienst gaat staan] 
 
Ik vraag u, ouderling de Feijter, 
liggen er bij de kerkenraad wettige bezwaren, 
dat de genoemde in het ambt zou worden bevestigd? 
Antwoord: Er liggen geen wettige bezwaren 
 
Zo mogen wij dan tot de bevestiging en installatie 
overgaan. Wij danken de Heer, onze God. 
 
- Onderwijzing 
 
- Bevestigingsgebed 
 
[Roelf en Yvonne komen naar voren] 
 
- Gelofte: 
Geliefde broeder, u die geroepen wordt tot het ambt 
van diaken in deze gemeente. Gelooft u dat u in uw 
verkiezing door deze gemeente door God zelf tot deze 
dienst bent geroepen? Aanvaardt u de heilige Schrift 
als enige regel van het geloof en wilt u zich verzetten 
tegen al wat daarmee strijdig is? Belooft u uw ambt 
waardig en trouw te bedienen met liefde voor de 
gemeente en voor alle mensen die de  Heer op uw weg 
brengt, belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk 
te uwer kennis komt, en belooft u uw taak te vervullen 
overeenkomstig de orde van onze kerk? Wat is daarom 
uw antwoord? 
- Broeder Groenhuis: 
 

En u, zuster, die erin hebt bewilligd uw taak als 
ouderling-kerkrentmeester voort te zetten, ik vraag u: 
wilt u die taak met alle liefde en nauwgezetheid  
vervullen, en alles wat u in vertrouwen wordt 
medegedeeld gewetensvol in uw hart bewaren?  
Wat is daarom uw antwoord? 
- Zuster Sans: 
 
Bevestiging 
 
Zegening met handoplegging 
 
Vraag aan de gemeente: 
Gemeente van Nijmegen, dit zijn uw ambtsdragers. 
Wilt u hen in uw midden ontvangen, hen hooghouden 
in hun ambt, hen omringen met uw medeleven, hen 
dragen in uw gebeden en met hen meewerken in de 
dienst aan onze Heer? Broeders en zusters, wat is 
daarop uw antwoord? 
Antwoord: Ja, van harte 
 
GEBED, VOORBEDEN,   
acclamatie: Lied 367e “Heer onze God” 
stil gebed 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen, 
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit, 
in eeuwigheid. Amen. 

 
MEDEDELINGEN 
 
Zingen:   Lied 834 : 1, 2, 3 “Vernieuw Gij mij” 
 
UITZENDING EN ZEGEN 
    gevolgd door driemaal gezongen Amen. 
_____________________________________________ 
Collectes: algemene werk van de diaconie en het NBG. 
De missie van het Nederlands BijbelGenootschap is 
iedereen wereldwijd de Bijbel te laten ontdekken, ervaren 
en doorgeven. Dit doen zij door te vertalen en te 
verspreiden. Dankzij leden en donateurs kan het NBG zich 
onder meer inzetten voor: Bijbels voor Hondurese 
gezinnen, achtergelaten Moldavische kinderen en 
vluchtelingen in Suriname, een Thaise Bijbel in gebarentaal 
en een Bijbel voor blinden en slechtzienden in Sri Lanka. 


