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ZONDAG OCULI 
Voorgangers: Ds. Wim Lolkema; Ds. Willem Vermeulen; Paulien Honkoop; Ds. Ellen van Sluijs 

Lector: Helma van Balen 
Orgel: Piet de Kam 

Hobo: Eric van der Geer 
Solozang: Annemiek Vogels 

Zang en muziek: Leonie Wigman, Ruben Wigman, Carina Wigman 
  

DIENST VAN DE INTOCHT. 
 
Inleidend orgelspel 
 
Welkom door de ouderling van dienst. 
 
Groet: 
V: De Heer zij met U 
A: Ook met U zij de Heer. 
 
Solozang: Licht dat ons aanstoot in de morgen. Lied 601 

2. 
Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waar leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 

 
Drempelgebed: 
V: We begroeten elkaar in de Naam van God, die mensen riep tot dialoog. 
A: Die tot ons zegt:”Mens, waar is je medemens?” 
V: We begroeten elkaar in de naam van Jezus die mensen opriep verschil te maken. 
A: Die tot ons zegt:”Gij zijt het zout der aarde”. 
V: Wij begroeten elkaar in de Naam van de Heilige Geest, die de schepping bezielt 
A: en ons uitnodigt voor Haar open te staan. 
V: Niet alleen vandaag, maar alle dagen van ons leven. 
A: Amen. 
 
Kyriegebed. 
Na elke intentie klinkt solozang: Kyriëleisson. Lied 301A 

 Ky-ri-e e-le-i-son 
Ky-ri-e e-le-i-son 

DIENST VAN DE BEVESTIGING 
 
Presentatie. 
Zang en muziek: I won’t give up. Jason Mraz 
When I look into your eyes 
It's like watching the night sky 



Or a beautiful sunrise 
Well there's so much they hold 
 
And just like them old stars 
I see that you've come so far 
To be right where you are 
 
How old is your soul? 
Well, I won't give up on us 
Even if the skies get rough 
I'm giving you all my love 
I'm still looking up 
nd when you're needing your space 
To do some navigating 
I'll be here patiently waiting 
 
To see what you find 
'Cause even the stars they burn 
Some even fall to the earth 
We've got a lot to learn 
God knows we're worth it 
 
No, I won't give up 
I don't wanna be someone who walks away so easily 
I'm here to stay and make the difference that I can make 
Our differences they do a lot to teach us how to use the tools and gifts 
We got yeah we got a lot at… 
 
Onderwijzing 
In het bouwen aan de toekomst van zijn kerk maakt onze here Jezus Christus gebruik van de dienst van 
mensen aan wie hij in de gemeente bijzondere taken toevertrouwt. 
Zij worden daartoe via de gemeente door hem geroepen om zijn ambtsdragers te zijn. 
Ze mogen zich gedragen en gedreven weten door Zijn levend makende Geest, die hun zal inspireren 
en bemoedigen bij het verrichten van hun werk.. 
In iedere tijd zal door verandering van inzichten en omstandigheden aan die taken opnieuw gestalte 
moeten worden gegeven. Bovendien zullen in eenzelfde gemeente verschillende ambtsdragers hun 
taak onderscheiden van elkaar vorm geven. 
  
Er is verscheidenheid in genadegaven 
Maar het is dezelfde Geest. 
Er is verscheidenheid in bedieningen, 
Maar het is dezelfde Heer. 
Er is verscheidenheid in werkingen 
Maar het is dezelfde God 
Die alles in allen werkt. 
Een van de ambten, die de kerk te allen tijde onderhoudt is dat van dienaar des Woords. 
Diegenen, die met dit ambt wordne bekleed, werken samen met hun mede-ambtsdragers en zullen 
dienstbaar en herderlijk omgaan met de kudde, die hun wordt toevertrouwd. 
Zij zullen Gods Woord verkondigen. 
De vergeving der zonden aanzeggen 
En zorg dragen voor de verbreiding van het evangelie, 
Zoals de apostelen als eersten die opdracht van de Heer hebben ontvangen. 
Zij zullen de doop bedienen 
En geloofsonderricht geven. 
Zij zullen voorgaan bij de viering van de maaltijd des heren. 



Samen met de gemeente zullen zij toeleven naar de grote Dag van God door haar op het hart te dragen 
en te zegenen en leiding te geven aan haar gebed. 
Zij zullen haar onderwijzen en bemoedigen met woord en wandel. 
De zieken zullen zij troosten en de stervenden bijstaan. 
Zij zullen , kortom, met de Goede Herder voor ogen, 
De gemeente waaraan zij zijn verbonden, 
Liefdevol begeleiden, zodat zij in deze wereld gestalte kan geven aan haar roeping om van heil te 
getuigen. 
Vragen aan de nieuwe predikant Ds. Ellen van Sluijs 
Opdat de gemeente weet vanuit welke overtuiging U Uw ambt wilt aanvaarden verzoek ik jou op de 
volgende vragen te willen antwoorden: 
Geloof je, dat God U door zijn gemeente tot deze dienst geroepen heeft? 
Aanvaardt je de Heilige Schrift als bron en richtsnoer voor christelijk geloven dat zich van daaruit verder 
ontwikkelt onder inspiratie van de Heilige Geest in het zoeken naar antwoorden op eigentijdse vragen 
die telkens weer aan christenen worden gesteld? 
Beloof je je ambt trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen, die de Heer op 
je weg brengt? 
Belooft je strikt vertrouwelijk om te gaan –ook nadat je ambtsperiode beëindigd is- met wat 
vertrouwelijk aan je is verteld? 
Belooft je ernaar te streven als christen in het leven te staan 
En –indien daar aanleiding voor is/ het kerkelijk opzicht te respecteren? 
Wat is daarop jouw antwoord……..? 
Antwoord: Ja, van harte. 
 
Zegen. 
 
Solozang: Trouwe God, wij bidden om Uw zegen. Melodie: Wees gegroet, gij eersteling der dagen. 
Gezang 221 uit het Liedboek van de Kerken. 
Trouwe God, wij bidden om Uw zegen. Zegen voor het werk dat wacht. 
Laat uw mensen voorgaan op uw wegen, als U dat van ons verwacht. 
Sterk, beziel haar, geef haar inspiratie. Leid haar, laat haar werken door Uw gratie. 
Help haar met haar nieuwe taak, mee te werken aan Uw zaak. 
Trouwe God, wij bidden om Uw wijsheid, om de moed en om Uw Geest. 
Laat haar zien dat U haar steeds nabij bent, in de moeite allermeest. 
Geef volharding, inzicht, motivatie, wek bij haar een pure fascinatie 
Voor Uw mensen en Uw kerk. Sterk haar God bij al het werk. 
 
Vraag aan de gemeente 
Nu Ds. Ellen van Sluijs haar ambtswerk zal aanvangen, wil ik U als gemeente vragen: 
Belooft U haar te aanvaarden, haar te omringen met Uw medeleven, haar te dragen in Uw gebeden 
en met haar mee te werken in de dienst van onze Heer? 
Wat is daarop Uw antwoord. 
Antwoord: Ja, van harte. 
 
Muzikaal intermezzo: Sonata Componist: Telemann 
 
Korte intentie: 
Ellen, jij die nu gereed staat je ambtswerk op deze plaats te aanvaarden: 
Aanvaard je dienst met blijdschap, bouw aan de gemeente en voed jezelf met woorden van geloof en 
bid om kracht en wijsheid van de Heilige Geest. 
 
Solozang: ‘k Hoop dat jij altijd mag dromen. Melodie: Lied 913 
‘k Hoop dat jij altijd mag dromen met de wind steeds in je rug. 
Dat gedachten blijven stromen, niet te langzaam, niet te vlug. 
Moge ’t zonlicht op je schijnen, zachte regen voor de groei. 



‘k Hoop dat zorgen snel verdwijnen, dat je komt ten volle bloei. 
Dat je echt aandachtig luistert naar je hart en je verstand. 
Dat het onweer voor jouw fluistert, ’n wolk met goud zal zijn omrand. 
Dat ’t geluk komt bovendrijven, ook al is dat heel fragiel. 
Dat je altijd trouw mag blijven, aan het diepste van je ziel. 
 
Met de hand op het hart 
 
DIENST VAN HET WOORD 
Gezongen groet: 
Voorganger: Gegroet jij, jij, die om liefde komt en licht. Gegroet. 
Solozang: Gegroet jij, jij, die om vrede komt en licht. Gegroet. 
Voorganger: Gegroet jij, jij, die om leven komt en licht. Gegroet. 
 
Gebed om de Heilige Geest. 
 
Profetenlezing: I Samuël 3:1-10 (NBVvertaling) 
 
Muzikaal intermezzo op orgel 
 
Evangelielezing: Johannes 10:1-11 (NBGvertaling) 
 
Muziek en zang: Remedy Adele 
I remember all of the things that I thought I wanted to be 
So desperate to find a way out of my world and finally breathe 
Right before my eyes, I saw that my heart, it came to life 
This ain't easy, it's not meant to be 
Every story has its scars 
But when the pain cuts you deep 
When the night keeps you from sleeping 
Just look and you will see 
That I will be your remedy 
When the world seems so cruel 
And your heart makes you feel like a fool 
I promise you will see 
That I will be, I will be your remedy 
No river is too wide or too deep for me to swim to you 
Come whatever, I'll be the shelter that won't let the rain come through 
Your love, it is my truth 
And I will always love you 
Love you, oh 
When the pain cuts you deep 
When the night keeps you from sleeping 
Just… 
 
Overweging 
 
Stilte 
 
Muzikaal intermezzo: Freu dich sehr, o meine Seele Componist: J. L. Krebs 
 
DIENST VAN DE OFFERANDEN 
 
Gave aan het college van diakenen, taakgroep oecumene en samenwerking en taakgroep 
samenleving, 



 
Solozang: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel. Lied 388. 

1. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor ieder van ons schoon water en brood, 
een veilige plek, een plaats om te schuilen, 
een plaats in Gods licht als tafelgenoot. 
Refrein: 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk! 

2. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor iedere vrouw, voor iedere man. 
Niet minder of meer, de een of de ander: 
het delen van macht is deel van ons plan. 
Refrein. 

3. Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, 
want iedere stem geeft klank aan het koor. 
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; 
ze vinden elkaar en niemand gaat voor. 
Refrein. 

4. Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, 
want iedere stem geeft klank aan het koor. 
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; 
ze vinden elkaar en niemand gaat voor. 
Refrein. 

5. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 
een plaats om te zijn, een plaats om te worden 
getuige van Hem, een levend bewijs. 
Refrein. 

 
Gave aan taakgroep eredienst. 
 
Solozang: ubi cariatas. Lied 568A. 
Ubi caritas et amor. 
Ubi caritas, Deus ibi est. 
 
Gave aan het college van kerkrentmeesters. 
 
Solozang: Ubi caritas. Lied 568A. 
Ubi caritas et amor. 
Ubi caritas, Deus ibi est. 
 
Gave aan taakgroep pastoraat. 
 
Solozang: Ubi caritas. Lied 568A. 
Ubi caritas et amor. 
Ubi caritas, Deus ibi est. 
 
Gave aan taakgroep jeugdwerk 
 
Muziek en zang: De helft van wat je doet. Suzan en Freek 
Hé, ik zie je daar wel zitten in de hoek 
Je lacht wel maar ik zie hoe je je voelt 



Ik ken je goed 
Je luistert naar iemand die iets zegt wat je niet boeit 
Je knikt maar weet niet echt wat je niet moet 
Zo ver weg 
De twijfel die weer binnendringt 
De dagen blijven grijs 
Als ik je vergeet geloof jij nog steeds in mij 
Ook als ik weer verpest om iets goeds te zijn 
De helft van wat je doet 
Is voor mij al meer dan goed 
Je zegt keer op keer 'waarom iets anders?' 
Zei jij die mij leert ook eens mezelf te zijn 
De helft van wat je doet 
Is voor mij al meer dan goed 
De helft van wat je doet 
Jij dringt door de muren zonder een gevecht 
Een superheld maar dan in het echt 
En zo veel meer! 
Luister naar woorden van de mensen om je heen 
Je lacht en praat er steeds weer overheen 
Ik zie… 
 
Inzameling van de gaven. 
 
Voorbeden. 
 
Na iedere voorbede een gezongen acclamatie: Lied 925: Wek mijn zachtheid weer. 

"Wek mijn zachtheid weer. 
Geef mij terug de ogen van een kind. 
Dat ik zie wat is. 
En mij toevertrouw. 
En het licht niet haat." 

Stil gebed. 
 
Gezamenlijk Onze Vader. 
 
DIENST VAN DE UITTOCHT 
 
Slotwoorden 
 
Solozang: Als God ons thuisbrengt. Lied 126A. 

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt 
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt 
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 

 

 



 

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 
Dan zegt de wereld: "Hun God doet wonderen." 
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, 
Gij onze vreugde. 

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt 
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven, 
zoals rivieren in de woestijn 
die als de regen valt, opnieuw gaan stromen. 

Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde. 
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 
Zingende keert hij t'rug met zijn schoven. 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt 
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 

 
Zegen. 
 
Uitleidend orgelspel 

 


