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Zondag 29 september 2019, Martinuskerk Markelo 

        bevestigingsdienst 
 

 
 
In deze dienst is het afscheid van Janna Overbeek-Haverslag als pastorale contactpersoon, 
van Wim Welmer als kerkrentmeester, en de bevestiging van Erna Leunk-Haarman als 
ouderling met bijzondere opdracht. 
Organist: Henk Langenkamp 
Ouderling: Bep van der Zwan 
Predikant: Marten Dijkstra 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 33: 1 
1 
Kom nu met zang en roer de snaren, 
gij volk, dat leeft van ’s Heren recht. 
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 
een lofzang in de mond gelegd. 
Word’ als nooit tevoren 
door wie Hem behoren 
’t feestlied ingezet! 
Meld de blijde mare 
bij de klank der snaren, 



2 
 

steek de loftrompet. 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: LB 33: 2 
2 
Zing al wie leeft van Gods genade, 
want waarheid is al wat Hij zegt. 
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
op liefde rust zijn heilig recht. 
Die zich openbaarde  
overal op aarde, 
alles spreekt van Hem. 
Heemlen hoog verheven,  
vol van blinkend leven 
schiep Hij door zijn stem. 
 
Gebed 
 
Zingen: Psalm 146: 3 en 4 
3 
Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 
 
4 
Aan wie hongert geeft hij spijze, 
aan verdrukten recht gericht. 
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
blinden geeft Hij het gezicht. 
Hij geeft de gebukten moed 
en heeft lief wie zijn wil doet. 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Zingen: ELB 422: 1, 2 en 3 
1 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
vallen de dromen in duigen. 
Dromen van vrede worden niet waar, 
kwaad is niet om te buigen. 
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Refrein: 
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods gloria. 

2 
Als je geen antwoord geeft op verdriet, 
zullen de tranen niet drogen. 
Als je het leed in de wereld niet ziet, 
worden Gods woorden verbogen. Refrein 

3 
Als je geen oog hebt voor het gemis, 
als je geen brood weet te delen, 
denk dan aan Jezus die brood en die vis 
uit liefde deelde met velen. Refrein 
 
Kinderen kunnen met het licht, ontstoken aan de paaskaars, naar hun eigen ruimte. 

Lezing: Romeinen 10: 9-15 (NBV 2004) 
9  Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood 
heeft opgewekt, zult u worden gered. 
10  Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u 
worden gered. 
11  Want de Schrift zegt: ‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’ 12  En er is geen 
onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft 
zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen, 13  want er staat: ‘Ieder die de naam van de 
Heer aanroept, zal worden gered.’ 
14  Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in 
hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij 
niet verkondigd wordt? 15  En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is 
zoals geschreven staat: ‘Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen.’ 
 
Zingen: JdeH 543 (119 Gezangen 60): 1 en 3 
1 
'k Heb geloofd en daarom zing ik,  
daarom zing ik van gena,  
van ontferming en verlossing  
door het bloed van Golgotha.  
Daarom zing ik U, die stervend  
alles, alles hebt volbracht;  
Lam Gods, dat de zonde wegneemt,  
Lam van God voor ons geslacht. 
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3 
'k Heb geloofd in U, wien d' aarde  
met haar doornen heeft gekroond,  
maar die nu, gekroond met ere,  
aan Gods rechterzijde troont;  
U, aan wiens doorboorde voeten  
eenmaal in het gans heelal,  
Heer, daar boven, hier beneden,  
alle knie zich buigen zal. 
 
Lezing: Lucas 16: 19-31 
19  Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn 
linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde. 
20  Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. 21  
Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man; maar er 
kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten. 
22  Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen weggedragen om aan 
Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. 23  Toen hij in het dodenrijk, 
waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan 
zijn zijde. 
24  Hij riep: “Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat 
hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn 
in deze vlammen.” 
25  Maar Abraham zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt 
ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd 
jij pijn. 26  Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar 
jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken.” 
27  Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader 
stuurt, 28  want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik 
in dit oord van martelingen terechtkomen.” 
29  Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de profeten: laten ze naar hen luisteren!” 
30  De rijke man zei: “Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe 
komt, zullen ze tot inkeer komen.” 
31  Maar Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook 
niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.”’ 
 
Preek 
Zingen: LB 885 
 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn. 
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U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 
Afscheid pastorale contactpersoon en kerkrentmeester 

- Woord van dank en geheimhoudingsplicht 
 

Bevestiging ambtsdrager 
- Presentatie 
- Opdracht 
- Gelofte en verbintenis 

 
Vg.: Geliefde zuster, u die 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? 
Aanvaardt 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, Erna Leunk-Haarman? 
- Ja, daartoe helpe mij God 
 
Aanvaarding en verwelkoming (staande) 
Vg.: Gemeente, dit is uw nieuwe ouderling. Wilt u haar in uw midden ontvangen en dragen 
in uw gebeden? 
 
Gemeente: Ja, dat willen wij van harte 
 
Zingen: ELB 188 (bewerkt) 
 
Stel je vertrouwen op de Heer je God. 
Want in zijn hand ligt heel je levenslot. 
Hij heeft je lief, zijn vrede zij met jou. 
Zie naar Hem op en weet; Hij blijft je altijd trouw. 
 
Gedachtenis; na een moment van stilte zingen we LB 23b: 1, 2, 3 en 5, terwijl het 
desbetreffende gedachtenisblad in de gedachtenisboom wordt geplaatst 
1 
De Heer is mijn herder! 
‘k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden  
naar grazige weiden. 
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Hij voert mij al zachtkens  
aan wateren der rust. 
 
 
2 
De Heer is mijn herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen  
van goedheid en zegen,  
Hij schraagt me als ik wankel,  
Hij draagt me als ik viel. 
 
3 
De Heer is mijn herder! 
Al dreigt ook het graf,  
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen;  
o Heer, mij vertroosten  
uw stok en uw staf! 
 
5 
De Heer is mijn herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
‘k Zal immer verkeren  
in ’t huis mijnes Heren: 
Zo kroont met haar zegen  
zijn liefde me altijd. 
 
Dankgebed, voorbeden (na de woorden ‘zo bidden wij tezamen’: Heer ontferm U) en 
gezamenlijk Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven, de eerste rondgang is voor diaconie en kerk; de tweede rondgang 
is voor het kinder- en jeugdwerk 
 
Zingen: ELB 58: 1 en 2 
1 
Zoekt eerst het Koninkrijk van God  
en zijn gerechtigheid  
en dit alles krijgt u bovendien.  
Hallelu, halleluja. 
 
Halleluja, halleluja,  
halleluja, halleluja. 
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2 
Men kan niet leven van brood alleen,  
maar van ieder woord,  
dat door de HEER gesproken wordt.  
Hallelu, halleluja. 
 
Halleluja, halleluja,  
halleluja, halleluja. 
 
Zegen, beantwoord met eenmaal gezongen ‘amen’ 
 
U bent welkom in de Martinushof voor een kop koffie, thee en fris.  
 

  
 
Foto’s voor en achterzijde:  
Open kerkdagen 2019 (MD) 
 
 


