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Voorgangers: ds. Rob Wijnsma uit Elim 

   ds. Gerda van Vliet 

Organist: mevr. Joke Bartelds 

Pianist: mevr. Willy Misker 

m.m.v.: enkele leden van de Cantorij 

                        de werkgroep liturgisch bloemschikken 



 

Liturgische schikking voor de intrededienst van ds. G W van Vliet.  

  
            

Centraal in de schikking staat een  witte roos. De witte roos symboliseert 

vertrouwen en echte liefde, zoals Jezus ons heeft voorgeleefd.  Jezus is het 

begin van ons geloof, de bron van wij  mogen leven. Dit wordt weergegeven 

door de neerhangende grassen.  

 

In Jeremia wordt de komst van Jezus al aangekondigd als “De Heer is onze 

gerechtigheid”.  De rechtvaardigheid wordt verbeeld door een olijftak en 

palmtakken..  

Jezus onderwees zijn leerlingen. Dit wordt zichtbaar door de spiegel die 

boven in de schikking is geplaatst: Een goede leraar houdt zijn leerlingen een 

spiegel voor. De tak in de schikking staat voor Jezus als de Goede Herder.  

Tegelijk staat de staf symbool voor onze nieuwe predikant als geestelijk leider 

van onze Gemeente.  

De staf  is met een rood koord verbonden met dit stuk van de schikking.  

 

In Marcus 6 : 30-44 geeft Jezus de opdracht aan zijn leerlingen om al het 

voedsel te verzamelen dat ze kunnen vinden.  Ze komen terug met 5 broden 

en 2 vissen. In de schikking hangen 5 tot kransen gebonden korenaren en twee 

vaasjes met blauwe bloemen als beeld van dit eten dat gedeeld moest worden. 

Onderin de schikking is een schaal, buxustakjes en rozemarijn zijn geschikt. 

Buxus als teken van hoop en rozemaraijn als symbool voor vriendschap en 

trouw. Langs de rand van de schaal  zijn 12 bloemen en korenaren zijn 

geschikt. De bloemen en korenaren betekenen de manden met brood die over 

waren, maar staan tevens symbool voor onze gemeente. De gemeente wordt 

bijeengehouden door een rood koord. Het koord is het koord van de liefde. 

Onder de schaal met de bloemen ligt een krans met korenaren, wanneer wij 

vanuit liefde voor de Heer leren en vieren ontstaat de mogelijkheid om te 

delen. 

 

 

 

 

 

 



Rood 

Rood is de kleur van het vuur: 

de Heilige Geest zet mensen in vuur en vlam. 

De duif is het symbool voor de Heilige Geest 

die ons verlicht en Gods vrede brengt.  

 
Orgelspel 

 

Welkom 

 

Cantorij 

1.Onmisbaar deel van de keten, onmisbaar jij in de kring. 

 Welkom wil ik je heten, menslief voor wie ik zing. 

 

2.Een cirkel vormen wij samen, een ring van licht in de nacht. 

Welkom heet ik je tranen, welkom heet ik je lach. 

 

We zingen: psalm 118: 1 (de gemeente gaat staan) 

   

1. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Laat, Israël, uw lofzang rijzen; 

Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Dit zij het lied der priesterkoren; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Gij, die den Heer vreest, laat het horen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

 

Stil gebed. Votum en groet 

 

We zingen: psalm 118: 5       

  

5. De Heer is mij tot hulp en sterkte, 

Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 

Ik loof den Heer mijn leven lang. 

Hoort in hun kamp Gods knechten zingen 

nu Hij de zege heeft gebracht; 

Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 



Aanvangswoord 

 

Gebed 

 

We zingen: lied 362: 1 ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gaat’ 

 

1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,  

een tocht door de woestijn, een weg ten leven,  
een spoor van licht dat als een handschrift staat 

tegen de zwartste hemel aangeschreven: 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,  

Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven.’ 

 

Dienst van de bevestiging: 

  

Presentatie     

 

Inleiding: over de predikant 

 

Gelofte  

 

We bidden zingend: lied 680: 1 en 4 

 

1. Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods, 

daal neder waar Gij wordt verwacht. 
Verschijn, Lichtengel, in de nacht 

van onze geest, verward en trots. 

 

4. Hoor, Heilge Geest, wij roepen U! 

Kom, wees aanwezig in het woord; 
wek onze geest, opdat hij hoort, 

wek ons tot leven, hier en nu. 

 

Bevestiging door handoplegging en zegenbede door  

Albert Meijering, (ouderling en voorzitter van de kerkenraad),  

Gert Hulsink, (diaken en voorzitter van de beroepingscommissie),  

ds. Hetty Cohen Stuart (consulent),  

ds. Mark de Jager (studiegenoot) en ds. Rob Wijnsma 

 

Bede  

 



We zingen: lied 363 (psalm 134:3 oude berijming, staand) 

 

Dat ’s Heren zegen op u daal’ 
zijn gunst uit Sion u bestraal 

Hij schiep ’t heelal, zijn naam ter eer 
looft, looft dan aller heren Heer. 

 

Aanvaarding en welkom door de gemeente (gemeente gaat staan) 

  

Gemeente, dit is uw predikant. Wilt u Gerda van Vliet als herder 
en leraar in uw midden ontvangen, haar hooghouden in haar 

ambt en met haar samen werken in de dienst van Gods 

Koninkrijk – wat is daarop uw antwoord? 

 

Gemeente: Ja, dat willen wij, van harte 

 

Cantorij 

1.Als wild gras in de bergen groeit de liefde. 

Hoger en hoger gaat zij, wie zal haar kennen. 

 

2.In de rimpels van de huid leeft de liefde. 

Diep en verborgen is zij, wie zal haar kennen. 

 

3.Uit de poorten van de ziel spreekt de liefde. 

Licht en vrij gaat zij en laat zich kennen. 

 

Bekleding met de stola door Tilly den Boer 

   

We zingen: lied 362: 2 ‘Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild’ 

 

2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 

die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 

die ons uit angst en doem heeft weggetild 

en ons tot hier op handen heeft gedragen; 

Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 

 

 

 

 

 



Dienst van de intrede ds. Gerda van Vliet 

 

Gebed 

 

Cantorij 

Dit ene weten wij en aan dit één houden wij ons vast  

in de duistere uren: 

Er is een woord dat eeuwig’lijk zal duren en wie ’t verstaat 

die is niet meer alleen. 

 

Schriftlezing: Jeremia 23: 1-6 

 

We zingen: lied 23c: 1 ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’ 

 

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 
wijst mij een groene streek; 

daar rust ik aan een stille stroom 

en niets dat mij ontbreekt. 

 

Schriftlezing: Marcus 6: 30-44 

 

We zingen: lied 23c: 2 en 5 

 

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,  

doet mij zijn wegen gaan,  
de paden van gerechtigheid,  

ter ere van zijn naam. 

 

5. Uw trouw en  goedheid volgen mij, 

uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 

zo lang ik leven mag. 

 

Overdenking 

 

 

 

 

 

 

 



We luisteren naar / zingen mee met Sela: ‘Een toekomst vol van hoop’ 

https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20 

 
In de nacht van strijd en zorgen  

kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  

om een toekomst vol van hoop.  

  
Ook al zijn er duizend vragen,     

al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  

U die alles overziet.    

  

U geeft een toekomst vol van hoop;  

dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  

leidt ons door dit leven heen.  

  

U heeft ons geluk voor ogen.  

Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 

in de allerzwartste nacht.                   

 

U bent God, de Allerhoogste, 

God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 

op het einde van de nacht. 

 

Dankgebed 

 

We zingen: lied 885: 1 en 2 ‘Groot is uw trouw, o Heer’ 

 

Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, 
Gij blijft immer dezelfde, 

die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20


refrein: 

Groot is uw trouw o Heer, 

groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 

AI wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 

kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

refrein 

 

Zegen 

 

We zingen: lied 415:3 ‘Amen, amen, amen’ 

 

Amen, amen, amen’ 

Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer 

Amen, God, uw naam ter eer 

 

Na de dienst is er een enkele toespraak. 

 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang 

 1. Diaconie 

 2. Zuiderkerkgemeente 

 3. Onderhoud gebouwen   

 


