
Liturgie voor Zondag 16 oktober  2022 

bevestiging van Martin van Beelen         afscheid van Rik Buddenberg 

 

 

 

thema: een rivier van vrede 

 

voorganger: ds. Wim Zaagsma     organist: Chris Borst 

met medewerking van Hatikwa 

onder leiding van Marta Leda en begeleiding van Anne Margreet Engel 

 

 



Orgelspel 
 
Luisterlied: Hemelhoog Lied 479 door Martin Brand en Elise Mannah 
  als vooroefening op het lied na de preek 
 

Welkomstwoord en mededelingen; Aansteken kaarsen en kaarsenlied 

 

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

 
 

Uw wankle 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. 
 

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 
 
Hatikwa zingt: ‘A home of grace’ 
Dank U, Heer, voor de familie van de kerk, waardoor we uw liefde leren kennen en 
samen een huis van genade bouwen. Dank U voor wie voor kinderen zorgen, leer ons 
mededogen en help ons te groeien in geloof en te bouwen op uw genade. Dank U 
voor familie, voor zorgzame harten. En hoewel soms onvolmaakt beloven we 
vandaag om een huis van genade te bouwen. 

  ‘Make us one’ 
Maak ons één, Heer, maak ons één, Heilige Geest, maak ons één. Laat uw liefde 
stromen zodat de wereld weet dat we één zijn in U. 
 

Gebed 
 

Schriftlezing: Lukas 16: 6-15 
 

Hatikwa zingt: ‘Gather by the river to pray’ 
Ik ging naar de rivier om te bidden om de goede weg te leren, wie zal de kroon 
dragen? Heer, leer mij uw weg. O broeder, laten we afdalen, afdalen naar de rivier 
om te bidden. Zullen we bijeenkomen bij de rivier waar voeten van engelen hebben 
getreden? Met zijn kristallen vloed bij de troon van God? Laten we onze last 
neerleggen en genade zal ons voorzien van mantel en kroon. 
 

Samen met Hatikwa zingen we: Lied 337  



 

 
allen Het bruist van leven in Gods rivier; 

wie daarvan drinken, verheugen zich hier. 
En ben je eens in die stroom geweest, 
dan blijf je dorstig naar meer van Gods Geest. 
refrein: Daar bij de rivier gaan je voeten dansen, 

daar bij de rivier zingt je hart een lied, 
daar bij de rivier gaan je ogen lachen; 
kom drink het water, ontvang het om niet. 

 

En op de berg in Gods heerlijkheid, 
daar zien wij Jezus in majesteit. 
En langs de oevers van Gods rivier 
daar juichen wij want zijn liefde is hier. refrein 



Preek - Lied na de preek: Hemelhoog Lied 479 

 
 

’k Geloof in U, Heer Jezus, 
geboren uit de maagd, 
eeuw’ge Zoon van God, 
die mens werd zoals wij. 
U, die stierf uit liefde, 
leeft nu onder ons 
en met God de Vader 
en verenigt met uw volk. 
Tot de dag gekomen is 
van uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 

Heer, U bent mijn kracht, 
de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, 
de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven 
zal ons scheiden Heer. 
Zo weet ik mij veilig, 
want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, 
heeft U mij bevrijd. 
En in uw vergeving leef ik nu. 



Vader van het leven, / ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, / wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, / Geest van liefd’ en kracht, 
U die via duizend wegen / ons hier samen bracht. 
En op duizend wegen, / zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 

 

Hatikwa zingt: ‘Walk by faith’ 
Wandel door geloof, o wandel door geloof! Noach bouwde een ark, David versloeg 
Goliath, Mozes sprak: Laat mijn volk gaan, door het geloof. Esther vertelde Haman 
dat hij slecht was, de Israëlieten werden gered, Deborah vertelde Barak dat vrede 
hersteld werd, Hanna bad tot God en kreeg een zoon, door het geloof. Jezus kwam 
naar de aarde in een nederig lichaam, Hij gehoorzaamde Gods hemelse plan, wij 
zullen wandelen elke dag met zijn Geest en onze weg vinden: door geloof en niet 
door aanschouwen! 
 

Inleiding op de bevestiging  
Afscheid, presentatie en opdracht 
Gelofte, bevestiging en handoplegging 
 

Aanvaarding en verwelkoming    (allen gaan staan) 
Gemeente van Hillegom, dit is uw nieuwe ouderling.  
Wilt u hem in uw midden ontvangen,  
hem hooghouden in zijn ambt en hem dragen in uw gebeden?  
Gemeente, wat is daarop uw antwoord? 
Allen: Ja, van harte. 
 

Zegenlied: Lied 363 (waarna allen gaan zitten) 

 



Dankzegging, voorbeden, gebed in stilte, ‘Onze Vader’ 

Muzikaal meditatief moment en collectemoment:  
1. Kerk in Actie Zending 2. Kerk 
 
Een woordje van onze voorzitter 
 
Slotlied: Lied 416 (allen gaan staan) 

 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Hatikwa zingt: ‘De Zegen van de Heer’ 
 
Zegen 
 
 

We nodigen u en jullie van harte uit om naar voren te komen  
en onze nieuw bevestigde ambtsdrager geloof, hoop, liefde  

en Gods zegen toe te wensen 
  



 

 


