
Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 2 oktober 2022 

Beste broeders en zusters,  

 In de morgendienst zal Herold Bassa tot ouderling gemeenteopbouw worden 

bevestigd. In preek wil ik eigenlijk een eenvoudig stilstaan bij de vraag welke 

lijnen er vanuit de Bijbel naar dit ambt zijn te trekken. Dat wil ik in vier stappen 

(zoals u wilt punten) doen. Allereerst: wat is nu eigenlijk de gemeente? 

Vervolgens: wat zegt de Bijbel over de opbouw van de gemeente? Daarna wil ik 

stilstaan bij de gaven én de ambten die God ons met het oog daarop heeft gegeven. 

We lezen twee Schriftgedeelten, maar er zijn heel wat plaatsen (m.n. in de brieven 

van Paulus) waarin ons heel veel wordt aangereikt. Lees deze gedeelten alvast 

eens door en denk eens na over de vragen die aan de orde komen. Dat wij ons 

allemaal, ieder met zijn/haar eigen gaven op de plaats waar God ons zet, geroepen 

weten om te bouwen aan Zijn gemeente.  

Tot zondagmorgen, B.A. Belder   

Liturgie   

Organist/pianist:  Sjoerd Luijendijk  

Voorganger:  Ds. B.A. Belder  

  

Aanvangslied : Psalm 95: 1  

Votum en groet   

Zingen: Op Toonhoogte 308: 1, 3 en 4 – “Zingt een nieuw lied voor God de 

Here”  

Wet  

Zingen: Psalm 143: 10  

Gebed – voorbede  

Schriftlezing: Mattheus 16: 13 – 18 en 1 Korinthe 12: 27 – 31    

Kindermoment – verzorgd door de kindernevendienst  

Zingen:  

• Kinderlied – “Dank U voor de wond’ren die gebeuren” (Op 

Toonhoogte 393) – kinderen naar de kindernevendienst.  

• Op Toonhoogte 52 – Psalm 52 – “Wie op de Heer vertrouwen”  



Verkondiging ~ Geroepen tot opbouw van de gemeente   

Zingen: Op Toonhoogte 237: 1, 2 en 3 – “O Vader, die de Landman zijt”  

Bevestiging ambtsdrager  

Lezing van het formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen  

Zingen Psalm 134 : 3 (staande)  

Toespraak ambtsdrager die afscheid nemen   

Slot formulier  

Gebed  

Zingen: Psalm 89: 1  

Zegen  

Na de dienst: Gods zegen toewensen 

 

 


