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VIERPLEK WEHL 

Bevestiging Ab Berendsen als ouderling-kerkrentmeester 
17 oktober 2021 

 
DE VOORBEREIDING 
 
ORGELSPEL 
 
WELKOM EN AANSTEKEN VAN DE KAARSEN 
 

- gemeente gaat staan - 
 

STILTE 
 
DREMPELGEBED 

o.  Barmhartige God, 
Breek door in ons bestaan 
met uw licht, met uw kracht, 
met uw liefde. 
 
Want zo bent U verschenen 
in Jezus, Uw Zoon 
uw sprekend evenbeeld 
die mensen eindeloos liefhad 
bereid om tot het uiterste te gaan 
bezielend voorbeeld 
van wat dienstbaarheid betekent. 
 
Geef ons de bereidheid  
naar zijn stem te horen 
en overeind te houden 
wat Hij ons voorhoudt. 
a. Amen 
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 O. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
 G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 O.        die trouw blijft tot in eeuwigheid 
             door Jezus Christus onze Heer 
            G.        AMEN! 
 
AANVANGSLIED - LB Psalm 100 : 1, 2, 4 
 
VREDEGROET  
 V. Vrede zij met u allen! 
 G. VREDE OOK MET U! 

- gemeente gaat zitten - 
 

GEBED OM ONTFERMING 
na het ‘zo bidden wij U’ van de voorganger antwoordt de gemeente: 
 

 
 
 V. God schenke ons vergeving bevrijding, vertrouwen 

en hernieuwde toewijding door Jezus Christus, onze 
Heer. 

 G. AMEN! 
 
LOFLIED - LB 305 Alle eer en alle glorie 
 
DE SCHRIFT GEOPEND 
 
GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT 
 
EERSTE SCHRIFTLEZING – Psalm 119 : 33 - 40 
 
LIED – LB 313 : 1 Een rijke schat van wijsheid 
 
TWEEDE SCHRIFTLEZING – Mattheùs 18 : 1 – 5. 10 - 14 
 
LIED – LB 991 : 1, 6, 7, 8 De eersten zijn de laatsten 
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VERKONDIGING 
 
STILTE 
 
ORGELSPEL 
 
LIED - LB 568a Ubi caritas (drie keer) 
 
DIENST VAN DE BEVESTIGING 
 

Niet om gediend te worden  
is Jezus gekomen, 
maar om te dienen.  
Om in woorden en daden te getuigen 
van Gods liefde voor zijn schepping. 
 
Jezus heeft mensen geroepen 
om een gemeenschap te vormen rond zijn Naam. 
En Hij heeft hen opgedragen om Hem te volgen, 
te helpen de aarde bewoonbaar te maken 
en mens te zijn ten dienste van anderen. 
 
Zo roept Hij nog steeds mensen tot zich. 
Hij raakt hen aan met zijn geest 
en hij spoort hen aan 
om hun gaven in te zetten ten dienste van elkaar, 
tot opbouw van de gemeente en tot eer van God. 
Die gaven kunnen heel verschillend zijn, 
toch komen ze van één en dezelfde Heer, 
die aan iedereen de mogelijkheid geeft 
zich in te zetten op zijn of haar plaats. 
 
Zo heeft de kerkenraad van de  
Protestantse gemeente Doetinchem voor de vierplek Wehl  
aan Ab Berendsen gevraagd  
om zijn gaven in te willen zetten 
als ouderling kerkrentmeester. 
en zo te helpen gestalte te geven 
aan de opbouw van deze gemeente. 
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Ab Berendsen, jou vraag ik om naar voren te komen. 
 
Belofte van de gemeente                                   wie kan gaat staan 
Gemeente van Jezus Christus,  
nu wij overgaan tot de bevestiging van hem 
die wij geroepen hebben, vraag ik u:  
belooft u hem te aanvaarden,  
hem te omringen met uw medeleven,  
hem te dragen in uw gebeden  
en met hem mee te werken in de dienst aan onze Heer?  
Wat is daarop uw antwoord? 
                          (gemeente gaat zitten) 
 
Belofte van hem die bevestigd wordt: 
Ab Berenden, 
nu je dit gehoord hebt, vraag ik je, 
beloof je je dienst te verrichten  
trouw aan de woorden van Jezus Christus, 
beloof je zorgvuldigheid te betrachten  
en waar nodig geheimhouding, ten aanzien van datgene,  
waar je in vertrouwen kennis van hebt gekregen, 
en beloof je je daarbij te voegen naar de orde van de Kerk? 
 
Wat is daarop jouw antwoord? 
 
Zegening 

God geve jou Zijn genade,  
opdat je je dienst getrouw en met vruchtbaarheid  
mag verrichten. 
Amen. 
 

Lied  Lb 345 : 3  ‘God, die uw woord gegeven’ 
 
DE GEBEDEN EN DE GAVEN 
 
GEBEDEN 
 Dankgebed 
 Voorbeden 
 Stil gebed 
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 Onze Vader 
 
 Onze Vader in de hemel, 
 laat uw naam geheiligd worden, 
 laat uw koninkrijk komen 
 en 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 hebben vergeven 
 wie ons iets schuldig was. 
 En breng ons niet in beproeving, 
 maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 Want aan U behoort het koningschap, 
 de macht en de majesteit 
 tot in eeuwigheid. Amen. 
 
MEDEDELINGEN OVER DE COLLECTE 
 
INZAMELING VAN DE GAVEN 
 
 Orgelspel 
 
 
GEZEGEND OP WEG 
 

- gemeente gaat staan - 
 

SLOTLIED – LB 423 ‘Nu wij uiteengaan’  
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
ORGELSPEL 
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In deze dienst: 
 
voorganger:    ds. Henk Boonen     
ambtsdrager:  Roel de Mos   
secondant:  Sandra Linnenbank   
organist:  Frederiek Wester    
beeld en geluid:  Ab Berendsen   
koster:   Johan Hamer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda: 
 
Woensdag: Inloopochtend in Ons Huis 09.30 - 12.00 uur 

Koffie en thee staan klaar! 
 
Zondag 24 oktober:  Viering 10.00 uur 

Voorganger: pastor Petra van der Voort, Duiven 
 
 


