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Dienst van de Schrift en de Maaltijd van de Heer
waarin Marloes Hagemans bevestigd wordt 

tot ouderling-kerkrentmeester

INTREDE

KLOKGELUI
ORGELSPEL
STILTE    De kaarsen worden aangestoken

Allen gaan staan
LIED 280: 1 t/m 5

VOTUM en GROET
voorganger In de Naam van de Vader

en de Zoon
en de heilige Geest.

allen Amen

v. Genade zij u en vrede
van God, onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.

a. Amen

BEMOEDIGING en GEBED VAN TOENADERING

v. Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE

a. die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hier zijn wij, God,
uw kinderen.
Soms voelen we ons verloren
in deze grote wereld,
soms zijn we elkaar kwijt.
Breng ons bij elkaar,
bescherm ons door uw liefde.
Amen.

KYRIE EN GLORIA  
270-A



GEBED VAN DE ZONDAG

... dit uur en al onze dagen.
Amen.  (gezongen) allen gaan zitten 

DE HEILIGE SCHRIFT

THORA  Deuteronomium 30: 9-14
v. U loven wij, o God,       
a. in eeuwigheid. Amen. 

ANTWOORDPSALM  25-B

v. Hoort het heilig Evangelie!
allen gaan staan

EVANGELIE Lucas 10: 25-37
v. Woord van de Levende God 

allen gaan zitten
VERKONDIGING

LIED 828

VOORBEDE
De intenties worden telkens besloten met:
v. Daarom bidden wij:



BEVESTIGING VAN EEN AMBTSDRAGER

PRESENTATIE
Een vertegenwoordiger van de kerkenraad nodigt de aantredende ambtsdrager
uit om naar voren te komen. De voorganger vraagt of de aantredende 
ambtsdrager zonder bezwaar bevestigd kan worden.

Voorganger
Dan stel ik vast  dat er geen bezwaren zijn.
Zij is dus waardig 
om in het ambt bevestigd te worden,
waartoe de kerk van Christus haar geroepen heeft.
Loven wij de Heer.

a. Wij danken God.

v. Beste Marloes, geliefde zuster,
je staat op het punt om als gastlid
van deze gemeente een bijzondere taak 
op je te nemen. 

Je bent gedoopt met water en Geest
om voortaan Jezus te volgen
en met heel de kerk te belijden
dat Hij de weg is, de waarheid en het leven. 

Wil je dan ook je aandeel hebben
in de gemeenschap die hier samengeroepen is,
rond de Schriften en de Tafel
met lofzang en gebed,
en wil je je ontfermen over elke levende ziel 
die God tot je zendt?

Het te bevestigen gastlid antwoordt:
Ja, dat wil ik.

OPDRACHT
v. Gemeente, laten wij dan horen en overwegen wat de kerk

aan ouderlingen heeft toevertrouwd.
In het vergaderen en onderhouden 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.
Zoals de oudsten in Israël 
het volk vertegenwoordigen
en tegelijk opzicht hadden 
over de gemeente van God,
zo worden in de Kerk van Christus
de ouderlingen aangesteld
om de gemeente te houden aan haar roeping:
een koninkrijk van priesters
en een heilig volk te zijn.
Door op te treden als vertrouwenspersoon
en geweten van de gemeente in deze tijd
bemoedigen zij hun broeders en zusters 
in de navolging van Christus onze Heer.
Hoe zouden wij een levende gemeente zijn,
als wij niet de gave die we van God gekregen hebben
zouden gebruiken om anderen te dienen,
zoals het goede rentmeesters 
van Gods veelsoortige gaven betaamt?   1 Petrus 4,10
Als niet mensen telkens weer
belangeloos werden opgezocht?
En hoe zouden de predikanten
de opdracht van de Goede Herder:
'Hoed mijn schapen!'
kunnen vervullen,
als zij daarbij niet op de medewerking 
van ouderlingen mochten rekenen?

Alle ambtsdragers hebben tezamen
de verantwoordelijkheid als raad der kerk
om de gemeente en elkaar
in vieren, leren en dienen
bij de heilsgeheimen te bewaren:
voor alle dingen zoeken wij immers



Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.

En u, zuster, die nu gereed 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;
zij 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.

GELOFTE EN BEVESTIGING
v. Geliefde zuster,

u die nu voor het eerst geroepen wordt
tot het ambt van ouderling in deze gemeente:
Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente 
door God zelf tot deze dienst bent geroepen?
Aanvaard 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 daarop uw antwoord, Maria Louise Catharina?

te bevestigen ambtsdrager
Ja. Daartoe helpe mij God.

Gebeden
v. Broeders en zusters,

laten wij bidden tot de almogende God
in gemeenschap met heel de Kerk
in hemel en op aarde,
dat Hij zijn genade geeft aan haar
die hij roept als ouderling.

De te bevestigen ambtsdrager knielt.



Stil gebed

Lied 360: 1,2,3

BEVESTIGINGSGEBED
v. Heer, onze God,

wij zegenen U
dat Gij in uw goedheid een volk hebt gekozen,
U tot een eigendom,
een koninklijk priesterschap,
om uw grote daden te verkondigen.
Wij prijzen U dat Gij ons uw Zoon gegeven hebt
tot herder en opziener over uw kudde.
Wij prijzen U 
dat Hij in zijn dood de dood overwon
en dat Hij, opgevaren ten hemel,
gaven gaf aan de mensen:
apostelen, profeten, evangelisten,
oudsten en opzieners,
met gaven om te troosten,
te vermanen en leiding te geven
tot opbouw van zijn lichaam, de kerk.
Zo geeft Gij óns ouderlingen,
geroepen uit het midden van uw volk
om uw gemeente te bouwen en te dienen.
Wij danken U dat Gij Marloes geroepen hebt
tot het ambt van ouderling
en dat wij haar vandaag 
in uw naam en 
gehoorzaam aan uw wil 
mogen bevestigen in deze dienst
en wij vragen U ootmoedig:

De voorganger legt nu de ouderling de handen op
Zend nu uw heilige Geest op Maria Louise Catharina
maak haar ouderling in deze gemeente
om in liefde om te zien naar de mensen
en uw gemeente te bouwen.

a. Amen.
Geef haar de genade, zo smeken wij,
om trouw te zijn aan haar belofte



en standvastig in haar dienstwerk
door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.

a. Amen.

AANVAARDING EN VERWELKOMING
allen staan

v. Gemeente, 
dit is uw nieuwe ouderling.
Wilt u haar in uw midden ontvangen
en haar hooghouden in haar ambt?

a. Ja, dat willen wij van harte.
De gemeente kan haar instemming bekrachtigen met applaus en een loflied
LIED 117-A

MAALTIJD VAN DE HEER
GAVEN EN GEBEDEN

VREDEGROET
v. De vrede van de Heer zij altijd met u!
a. Zijn vrede ook met u!

allen zitten
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN  
1. Diaconie 2. Bloemenfonds 

COLLECTELIED  968  
Intussen worden de gaven ingezameld en samen met de gaven van brood en 
wijn aangedragen. 

GEBED OVER DE GAVEN
v. Gezegend zijt Gij, God,

Schepper van al wat leeft.
Uit uw milde hand hebben wij gaven ontvangen.
Aan U dragen wij op
de vruchten van de aarde,
brood en wijn,
het werk van onze handen.
Maak het voor ons en voor allen
tot leeftocht op weg naar uw koninkrijk,
voor nu en altijd.



Amen.

allen gaan staan
TAFELGEBED
v De Heer zij met u!
a Zijn Geest in ons midden!

Open uw hart!
Wij zijn met ons hart bij de Heer!
Laten wij dank brengen aan God.
Het is goed hem te loven en te danken.

Ja, het is heilzaam en goed
om U te danken en te loven,
EEUWIGE en ENE.
Want in Jezus Christus
bent Gij uw beloften nagekomen.

Daarom,
met ieder schepsel dat van uw adem leeft,
met al uw profeten,
met uw engelen en uw boodschappers
met allen die U dienen, nabij en ver,
prijzen wij U en zingen:

allen gaan zitten
Ja, gezegend is Jezus,
uw lieve zoon,
die zijn macht aflegde,
toen hij tussen ons zijn intrek nam
en, wetend wie wij zijn,



een broer werd en een vriend.

In de nacht van de overlevering
heeft hij het brood genomen,
het gebroken en gezegd:

Dit is mijn lichaam voor u.
Zo heeft Hij ook de beker genomen, en gezegd:

Dit is mijn bloed van het nieuwe verbond
Doe dit om mij te gedenken.

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha!

Hier bijeen 
met dit brood en deze beker
bidden wij U:
Kom met uw heilige Geest
over deze gaven,
en maak ons nieuwe mensen,
zodat wij U dienen
in ons doen en laten
en op de plaats waar wij leven
uw wegen bereiden.

Verenigd met heel uw gemeente,
al de uwen, in hemel en op aarde,
loven wij uw Naam,
zegenen wij uw glorie,
en prijzen wij uw trouw –
door Hem en met Hem en in Hem,
Jezus Christus, onze Heer,
die ons bijeen zal brengen in uw Rijk
waar wij om bidden:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,



zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen.

AGNUS DEI 
408-B

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Wie in de gemeenschap van Christus wil delen, komt naar voren om brood en 
wijn te ontvangen. Het brood kan in de wijn gedompeld worden.

MUSICA PRO DEO  orgelspel

SLOTGEBED
 Gij, die ons liefhebt

en met zorg omringt,
geef ons zo aanwezig te zijn
bij andere mensen,
dat voor ons allen
het leven goed wordt
en barmhartigheid ons gaande houdt,
vandaag en tot het einde van onze dagen.
Amen.

HEENZENDING EN ZEGEN

LIED  969

ZEGEN  beantwoord met: Amen (3 maal, gezongen)

ORGELSPEL

UITGANGSCOLLECTE 
bestemd voor deze gemeente

Aansluitend op deze dienst bent u van harte welkom in huis Mariëndal om 
samen koffie of thee te drinken.



Colofon

Voorganger  ds. Eward Postma
Ouderling                 Leni van Tuijl
Diakenen                 Els Hagemans en Corinne van Wijk
Organist Gijs van Spankeren
Koster Ingeborg Haspels

Agenda

Zondag 17 juli, 10.00 uur, dienst van de Schrift en Maaltijd van de Heer;
voorganger: ds. Hans Uytenbogaardt
Zondag 24 juli, 10.00 uur, dienst van de Schrift en Maaltijd van de Heer;
Voorganger: ds. Eward Postma

Woensdagavond 13 juli vanaf 20 uur is er in Mariëndal een presentatie 
en workshop ter ondersteuning van het project ‘Namen en nummers’ dat 
deze zomer in Breda plaatsvindt. 
Met hulp van de inwoners van Breda wordt op 28 augustus aan de 
Speelhuislaan een (tijdelijke) herdenkingsplaats ingericht voor de 111 
Joden die in 1942 vanuit Breda, via kamp Vught en kamp Westerbork 
weggevoerd zijn en in Auschwitz en Sobibor vermoord zijn.

Het project startte enkele jaren geleden in Amsterdam en verspreidt zich 
nu over Nederland. De bedoeling is dat inwoners van Breda een naam van 
een van de weggevoerden adopteren en proberen iets te vinden over leven 
en werk van degene die deze naam droeg. En op een plankje de 
geadopteerde naam schrijven, schilderen of op een andere manier te 
bewerken. Deze plankjes krijgen aan de Speelhuislaan een plek op een 
plattegrond van Breda. 
De voorbereiding in Marie<ndal is een samenwerking met onze diaconie.

Zomeravondgesprek – woensdag 21 juli
We zijn als gemeente in beweging. Alleen daarom al is het goed om elkaar 
te zien en te blijven spreken, ook in de zomer. Ieder die van gedachten wil 
wisselen over onze gemeente is van harte uitgenodigd! Graag even laten 
weten als je wilt komen, via Marloes Hagemans 
(hagemans.mlc@gmail.com) of ds. Eward Postma 
(predikant@protestantsegemeenteginneken.nl).
Plaats: Marie<ndal. Tijd: 20.00-21.30 uur.


