
3e zondag in de Veertigdagen 
 

ZONDAG OCULI 
 

BEVESTIGING AMBTSDRAGER  
 

 

Welkom en aansteken van de kaarsen door Frank Versteeg 
Orgelspel: ‘Heer, ik hef mijn hart en handen’ (Psalm 25) – Wim Ruessink 
Stilte 

INTREDE 
 

Openingslied:    Lied 281 : 1.2.3 
Groet: v. Genade en vrede van God de Vader 
  en van Jezus Christus onze Heer.  

a. AMEN.  
Bemoediging en drempelgebed 

k. Onze hulp is in de naam van de HEER  
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
k. die eindeloos trouw is 
a. EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
k. U kent ons. 

U weet wat er allemaal te zien is om ons heen. 
Help ons meer te zien, 
iets van u te zien. 
U kent ons. 
U weet hoe ongeduldig we soms zijn. 
Help ons geduldig te zijn 
met elkaar en met onszelf, 
zoals u geduldig bent met ons. 

a. AMEN. 
Psalm van de zondag:  Psalm 25a : 1 
 

Met de kinderen 
Zingen: Projectlied  refrein: Van buiten naar binnen, 
     naar links en naar rechts 
     zo groot is de wereld 
     zo wijd is het leven 
     en God brengt de mensen terecht 
Een prachtige plek, een tuin met een kans: 
ik zie van het leven de waarde. 
Hier krijgt het leven een stralende glans 
kom, werk aan een vruchtbare aarde. refrein: … 

→ de kinderen gaan naar de Kinderdienst 



Gebed om ontferming 
Zingen:   Lied 463 
 

De HEILIGE SCHRIFT 
 

Gebed van de zondag  
Evangelielezing:  Lucas 13 : 1-9 
Zingen:   Lied 339a 
Preek 
Orgelspel 
Zingen:   Lied 657 
 

BEVESTIGING AMBTSDRAGER 
 

presentatie: Marjolein Attasio, als diaken en voorzitter wijkdiaconie 
 

inleiding en vragen 
 

1. Geloof je dat God je door deze gemeente tot je ambt geroepen heeft? 
2. Aanvaard je de Bijbel als bron en regel van het geloof 

en wil je dit woord hoog houden te midden van alles wat er tegen spreekt? 
3. Beloof je trouw te zijn als ambtsdrager met liefde voor de gemeente 

en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt. 
4. Beloof je geheim te houden alles wat je in vertrouwen wordt gezegd 

en beloof je je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk? 
 

bevestigingsgebed 
handoplegging en zegenbede 
aanvaarding door de gemeente 

 

daarna neemt de bevestigde diaken plaats vooraan bij de kerkenraad 
woorden van de voorzitter van de wijkkerkenraad, Jeanette Warmels 
 

Zingen: Lied 362 : 2 
 

GEBEDEN en GAVEN 
 

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader) 
Inzameling 
→ de kinderen komen terug en de kleinsten kunnen gehaald uit de oppas 
 

Slotlied:   Lied 538 : 1.4 
 

ZENDING en ZEGEN 
 

Orgelspel 


