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Begin 
 

Muziek bij binnenkomst 

Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 730 en 731 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

Welkom en mededelingen  

 

Muziek tot verstilling 

Improvisatie 

Leonard Seeleman (1997) 

 

We steken de kaarsen aan 

 

Groet en bemoediging,  

v: De Heer is met u allen! 

G: ZIJN VREDE IS MET U 

v: Onze hulp is in de naam van de Heer, 

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 

Lied 280  

1 en 2 allen, 3 cantorij, 4 vrouwen, 5 allen, 6 mannen, 7 allen 

 

Gebed en als loflied zingen wij lied 304 

 

Bevestiging 
 

Presentatie van de nieuwe predikant  

 

Gelofte 

Jij staat klaar om je ambtswerk op deze plaats te aanvaarden: herin-

ner je altijd met dankbaarheid dat de mensen met wie je optrekt bij 

Christus horen: het is zijn kerk. Aanvaard je dienst met blijdschap, 

volhard in het gebed en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.  

Bij je bevestiging als predikant heb je uitgesproken dat je de Bijbel 

opvat als bron van geloof, leven en verkondiging; je hebt beloofd ge-

heim te houden wat vertrouwelijk is en je taak te vervullen overeen-

komstig de orde van onze kerk.  

Nu je je ambtsbediening zult voortzetten in de protestantse gemeen-

te Oegstgeest, vraag ik je:  

- Geloof je dat je door God zelf tot deze nieuwe taak geroepen bent?  

JA DAT GELOOF IK 
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- en beloof je je ambt ook hier te vervullen met liefde voor de ge-

meente en voor iedereen die de Heer op je weg brengt?   

JA DAT BELOOF IK.  

 

Lied 688 2 en 3 

 

Verbintenis 

 

Vraag aan de gemeente 

Gemeente, dit is uw nieuwe predikant 

Beloven jullie haar in jullie midden te ontvangen, haar te dragen in 

jullie gebeden en met haar mee te werken in de dienst aan onze 

Heer?  

JA DAT BELOVEN WIJ   

 

Lied (melodie lied 801) 

Welkom, welkom in ons midden 

Welkom zingen wij voor jou 

Laten wij hier God aanbidden 

liefdevol en eeuwig trouw. 

 

 

Woord 
 

Gebed  

 
Met de kinderen 

 
Liedje van youtube Wie ben jij???? 

 
 

Eerste lezing Jeremia 29:1, 4-7 

 
 

Lied      993:1-4 

 
 

Tweede lezing 2 Korintiërs 1:21-24 

 

Het is God die u en mij Christus als fundament geeft, die ons allen 

heeft gezalfd, ons heeft aangewezen als zijn eigendom en ons als 

voorschot de Geest gegeven heeft. 
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Ik roep God op als mijn getuige en zweer bij mijn leven dat ik van 

een tweede bezoek aan Korinthe heb afgezien om u te ontlasten. Ik 

bedoel dit: wij willen niet over uw geloof heersen, maar juist bijdra-

gen aan uw vreugde. 

 

Lied The kingdom of God     tekst: Romeinen 14,17 
         melodie: Taizé 
 

The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy 
Spirit. Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom. 
 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Cantorij zingt Jubilate Deo – Peter Anglea 

 
Jubilate Deo omnis terra 
servite domino in laetitia 
Introite in conspectu ejus 
in exultatione 
 

Quoniam suavis est dominus 
In aeternam misericordia ejus. 
et usque in generationem 
et generationem veritas ejus 

Juich de Heer toe, heel de aarde 
dien de Heer met vreugde 
kom voor zijn aangezicht met ju-
belzang 
 

want de Heer is goed 
zijn goedertierenheid is tot eeu-
wigheid 
en zijn trouw tot in verre geslachten 

 

 

 

Antwoord 
 

Toelichting op het collectedoel 

 

Dankgebed en voorbeden beantwoord met:  

 

God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja. 

 
 

Stil gebed 
 

Onze Vader – gezongen  
tekst: NBV 2004 

melodie: Gert Landman 
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Slotlied 652  Zingt jubilate 
 

Zegen  

 

Amen 
 

   

 

Muziek 

Veloce 

Claude Bolling (1930-2020) 

 

 

Toespraken 

 

 

Na de viering is er gelegenheid Richtsje en Maurits te begroeten en 

elkaar te ontmoeten 
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