
liturgie voor Zondag 19 december 2021 

dienst van bevestiging en handoplegging 

 

bevestiging in het ambt van diaken van Hannie Perfors  

handoplegging (eerder uitgesteld) voor Marja Faber – 

Sportel, José Harms – Wittenaar,  Evert-Jan Oppelaar, 

Ab Oudakker, Roelien Spilker – Hartman en  

Sjaak van Zuijlen 

       

voorganger: ds Wim Zaagsma 

organist: Marcel den Dulk      lector: José Harms 
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Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen 

Aansteken van de adventskaarsen en kaarsenlied (zie liedblad) 

Aanvangslied: Lied 121: 1, 2, 3 (allen gaan staan) 
 

 
Uw wank’le voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: / uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, / Israëls wachter wezen. 
 

De HEER brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht / houdt Hij voor u de wacht. 
Uw schaduw aan uw rechterhand: 
de zon zal u niet schaden, / de maan doet niets ten kwade. 

 
Moment van stilte  
 

Groet 
v Genade en vrede, u en jullie allemaal,  

van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. 
a  Amen. 
 

Bemoediging 
v  Onze Hulp is in de Naam van de Heer,  
a  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v  die trouw blijft tot in eeuwigheid  
a  en niet loslaat het werk van zijn handen. 
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Gebed van toenadering 
v .… dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer. 
a  Amen. 

Vervolg aanvangslied: Lied 121: 4 

De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren. 
 

(allen gaan zitten) 

Inleiding op de zondag - Gebed 

Schriftlezing: Lukas 1:57-68 

57 Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht 
Elisabet een zoon ter wereld. 58 Haar buren en verwanten hoorden 
hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest, en ze verheugden 
zich samen met haar. 59 Op de achtste dag kwamen ze het kind 
besnijden, en ze wilden het Zacharias noemen, naar zijn vader. 60 
Maar zijn moeder zei: ‘Nee, Johannes zal hij heten!’ 61 Ze zeiden 
tegen haar: ‘Er is niemand in je familie die zo heet.’ 62 Ze 
beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. 
63 Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop: ‘Johannes is zijn 
naam.’ Iedereen was verbaasd. 64 En meteen werd zijn tong 
losgemaakt en zijn mond geopend, en hij begon te spreken en God 
te loven. 65 Alle omwonenden waren diep onder de indruk, en in 
heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen 
besproken. 66 Ieder die het hoorde bleef erover nadenken en vroeg 
zich af: Hoe zal het verdergaan met dit kind? Want de hand van de 
Heer steunde hem. 67 Zijn vader Zacharias werd vervuld van de 
heilige Geest en sprak deze profetie: 

68 ‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël, Hij heeft zich 
over zijn volk ontfermd en het verlost. 

Orgelimprovisatie: Lied 158a De lofzang van Zacharias 
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Preek 

Lied na de preek: Evangelische Liedbundel 194 

 

Er is een huis om in te wonen 
voorbij het dodendal, 
er is een vader met zijn zonen, 
zij roepen overal.  
Refrein:Jeroesjalajiem, stad van God, 

wees voor de mensen een veilig huis. 
Jeroesjalajiem, stad van vrede, 
breng ons weer thuis. 

 
Er is een tafel om te eten 
voorbij het niemandsland. 
Er is een volk dat wordt vergeten, 
dat volk roept overal.  
Refrein 
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Er is een wereld zonder grenzen, 
zo groot als het heelal. 
Er is een hemel voor de mensen, 
dat hoor je overal.  
Refrein 
 

Inleiding op de bevestiging en handoplegging – presentatie - opdracht 

In het bijeenbrengen en bijeenhouden van zijn kerk maakt onze Heer 
Jezus Christus gebruik van de dienst van mensen, aan wie Hij in de 
gemeente een bijzondere taak heeft toevertrouwd. Hun ambtswerk is 
bedoeld om de gelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de 
wereld en tot opbouw van het lichaam van Christus. Zij mogen dit werk 
verrichten, ziende op Hem, die niet gekomen is om zich te laten dienen 
maar om te dienen. 

De apostel Paulus schrijft: “Er zijn verschillende gaven, maar er is één 
Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er zijn 
verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die 
ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt.”  

En de apostel Petrus zegt: “Laat ieder van u de gave die hij van God 
gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals 
het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.”  

Zo worden in de gemeente van Jezus Christus mensen geroepen tot 
het ambt om deze dienstbaarheid te bevorderen en dit 
rentmeesterschap vorm te geven tot heil van allen en tot eer van de 
ene en gezegende Naam.  

En u, die nu klaar staat uw ambtswerk te aanvaarden: herinner u altijd 
met dankbaarheid dat het Christus’ eigen kudde is, die u wordt 
toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door zijn bloed; het is zijn 
kerk. 

Aanvaard dan uw dienst met blijdschap, voed uzelf met het Woord van 
God, volhard in het gebed en vertrouw op de kracht van de heilige 
Geest.  

(degenen die bevestigd worden en / of de handoplegging ontvangen komen 
op het liturgisch centrum staan) 

Gelofte van de diaken – Handoplegging aan allen 
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Vraag aan de gemeente (de gemeente gaat staan) 
Gemeente van Hillegom, dit zijn uw ambtsdragers. Wilt u hen in uw midden 
ontvangen, hen hooghouden in hun ambt en hen dragen in uw gebeden? 
Gemeente, wat is daarop uw antwoord? 
Gemeente: Ja, van harte. 
 
Bevestigingslied: Lied 363  

 
(allen gaan zitten) 
 
Dankzegging en voorbeden, stil gebed en Onze Vader  

Collectemoment: Bijdrage van de diaconie - Filmpje over Ibrahim – Gebed 

Slotlied: Lied 439: 1, 2, 4 (staande) 
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Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, – bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 
 
O Jezus, maak mij arme 
in deze heilige tijd 
uit goedheid en erbarmen 
zelf voor uw komst bereid. 
Laat dit bestaan uw stal, 
dit hart uw kribbe wezen, 
opdat nu en na dezen 
ik U lofzingen zal. 

 
Zegen  

Orgelspel 

 

 

 

U kunt uw gaven voor de collecte geven in de mandjes bij de 

uitgang of bij het koffiedrinken. De collecte is voor 1. Kerk in 

Actie Vluchtelingenkinderen en 2. voor de Kerk. 
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