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LITURGIE VAN DEZE EREDIENST: 

 

-Votum en groet op de manier van Sela, lied 1,  Onze hulp en onze verwachting 

is van God, onze Heer. 

-Daarna zingen we Psalm 100 : 1, 2, 3 en 4 

 

-Gebed 

 

-Zingen Opwekking 461  Mijn Jezus, mijn Redder, Heer, er is niemand als U!  

 

-Esther en Joëlle lezen voor uit de bijbel Psalm 25 en Ruth 1 : 6 – 19 

 

-Met behulp van een filmpje van Kiki en Flip is er een kindermoment 

 

-Zingen (Oud) GK 168 in canon, ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.  

 

-Het evangelie wordt verkondigd, de tekst is Psalm 25 : 4 en 5 

 

-Zingen Sela 52, U bent de God die roept. 

 

-Nu doen Esther en Joëlle belijdenis van hun geloof 

 

-Het lied  ‘Thank You’  wordt gezongen 

 

-Esther en Joëlle krijgen een zegenende bijbeltekst mee voor hun leven 

 

-Er wordt een zegenlied gezongen: God zal met je meegaan 

 

-Nu wordt Gods wil voor ons leven voorgelezen 

 

-Zingen Psalm 25 : 2, Heer, wijs mij toch zelf de wegen waar mijn voeten veilig gaan. 

 

Deze dienst wordt een extra feestelijke eredienst: Esther Mul en Joëlle Noordhof doen in het 

openbaar belijdenis van hun geloof! 

Ook wordt in deze dienst het jaarthema ‘Vertellen’afgerond, en de gemeente-kalender wordt 

gepresenteerd.  

 



-Inge Laan geeft nu namens de werkgroep van het jaarthema ‘vertellen’ een terugblik op de 

activiteiten van het afgelopen jaar, een vooruitblik op hoe-verder, en ze zal de 

gemeentekalende presenteren. 

 

-Hierna via video-opnames een kring-ervaring met het jaarthema. 

 

-We danken en doen voorbede. 

 

-Er is een collecte voor Human Impact. 

 

-Tot slot wordt gezongen Opwekking 717,  Stil, mijn ziel, wees stil 

en wees niet bang 

voor de onzekerheid van morgen. 

-We ontvangen de zegen van de Heer. 

   

 

 

 

Er is (buiten) gelegenheid om Esther en Joëlle te feliciteren.  
  

 

 
Medewerkers in deze dienst:  
Ouderling van dienst: Jim van der Linde 
Piano: Sybrand Prins 
Zang: Caroline Tijssen, Arjan Jonker en Marinda Noordhof 
Drum: Robert van der Linde 
Fluit: Jolanda Wierenga 
Bijbellezing: Bert Gortemaker 
Video: Wouter Noordhof 
Beamer: Karin Ottevanger 
Audio: Bert Gortemaker 
Koster: Marten van der Zee 

 

 

 

  

       


