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*Welkom en mededelingen 
 
*Zingen: Weerklank 237 
1  God is getrouw, Zijn plannen falen niet,  
 Hij kiest de Zijnen uit, Hij roept die allen.  
 Die ’t heden kent, de toekomst overziet. 
 Laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen; 
 En ’t werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant,  
 volvoert Zijn hand.  
 
2.  De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 

zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
de adem Zijner lippen overmant 
de tegenstand. 
 

3  De Heil’ge Geest, Die haar de toekomst spelt,  
 Doet aan Gods Kerk Zijn heilgeheimen weten;  
 Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,  
 Heeft Zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
 Hij trekt met heel Zijn Kerk van land tot land,  
 als Gods gezant. 
 
*We worden stil voor onze God 
 
*Votum en groet 
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*Zingen: Psalm 87: 1, 4, 5 
 

1.  Zijn grondslag, zijn onwrik’bre vastigheden 
Heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd; 
De Heer', die Zich in Sions heil verblijdt, 
Bemint het meer dan alle Jakobs steden. 

 

4. God zal hen zelf bevestigen en schragen, 
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
Hen tellen, als in Is’rel ingelijfd, 
En doen den naam van Sions kind’ren dragen. 
 

5. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen; 
Dan zullen daar de blijde zangers staan, 
De speellien op de harp en cimbel slaan, 
En binnen u al mijn fonteinen wezen. 

 

*Lezen van de geboden 
 

*Zingen: Gezang 228 
1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 

toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 

2. Neem mijn handen, maak ze sterk 
door uw liefde tot uw werk. 
Maak, dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
 

5. Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat, o Heer, uw Geest er woon'. 
 

6. Neem ook mijne liefde, Heer; 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mij zelf, en t' allen tijd 
ben ik aan U toegewijd. 

 



 4 

*Gebed 
 

*Kindermoment 
 

Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen 
 

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot  
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij 
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij 

 
 

*Schriftlezing: Mattheus 15:32-38 
 

32  En Jezus riep Zijn discipelen bij Zich en zei:  
Ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte,  
omdat zij al drie dagen bij Mij gebleven zijn,  
en zij hebben niets wat zij kunnen eten;  
Ik wil hen niet leeg wegzenden,  
opdat zij onderweg niet bezwijken. 

33  En Zijn discipelen zeiden tegen Hem:  
Waar halen wij in een afgelegen plaats  
zoveel broden vandaan  
dat wij zo'n grote menigte kunnen verzadigen? 

34  En Jezus zei tegen hen:  
Hoeveel broden hebt u?  
Zij zeiden: Zeven, en enkele visjes. 

35  En Hij gaf de menigte opdracht op de grond te gaan zitten. 
36  En Hij nam de zeven broden en de vissen,  

en nadat Hij gedankt had,  
brak Hij ze en gaf ze aan Zijn discipelen;  
en de discipelen gaven ze aan de menigte. 

37  En zij aten allen en werden verzadigd.  
En zij raapten het overschot van de stukken brood op,  
zeven manden vol. 

38  Zij die daar gegeten hadden,  
waren vierduizend mannen,  
de vrouwen en kinderen niet meegeteld. 
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Zingen: Psalm 25: 6 en 7 
Wie heeft lust den HEER te vrezen, 
't Allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal Zelf zijn Leidsman wezen; 
Leren, hoe hij wand'len moet. 
't Goed, dat nimmermeer vergaat, 
Zal hij ongestoord verwerven, 
En zijn Godgeheiligd zaad 
Zal 't gezegend aard'rijk erven. 

 

Gods verborgen omgang vinden 
Zielen, waar Zijn vrees in woont; 
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, 
Naar Zijn vreêverbond, getoond. 
d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
Opwaarts, om op God te letten; 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
Voeren uit der bozen netten. 

 

*Verkondiging 
 

*Zingen: Psalm 91: 1 en 8 
 

1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van uw beloften en van uw verbond. 

8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 
en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
O God, bescherm ons in ons onvermogen. 
Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
het werk van onze hand, bevestig dat. 
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Lezen van het formulier voor de bevestiging 
 
Geliefden in onze Heere Jezus Christus, u weet dat wij u de naam 
bekendgemaakt hebben van de hier aanwezige broeder Robbert van der 
Veer, die gekozen is tot het ambt van diaken in deze gemeente. De reden 
daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor hij 
niet in het ambt bevestigd zou mogen worden. Ons is gebleken dat niemand 
iets wettigs tegen hem heeft ingebracht. Daarom zullen wij nu in de Naam 
des Heeren tot zijn bevestiging overgaan. 
Wij verzoeken u, broeder Van der Veer, nu u bevestigd zult worden, en alle 
anderen die hier aanwezig zijn, eerst met aandacht te luisteren naar een 
korte uitleg van het ingestelde ambt van diaken op grond van Gods Woord. 
 
Over de dienst der barmhartigheid leert de Schrift dat deze voortvloeit uit 
de volkomen liefde van Christus voor de gemeente, die Hij kocht met Zijn 
bloed. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde Zich over hen die 
in nood waren. Christus is het Lam dat de zonde der wereld wegneemt, de 
Knecht des Heeren die onze krankheden op Zich genomen en onze smarten 
gedragen heeft en die niet rusten zal, totdat bij Zijn wederkomst ook de 
gevolgen van de zonde een einde zullen hebben. 
 
In navolging van haar Heere zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor 
dat niemand in haar midden gebrek had. De gemeente van Christus heeft 
bovendien een taak wereldwijd: het lenigen van lijden en nood in de hele 
wereld. 
 
Over de instelling van het diakenambt kunnen wij lezen in het boek 
Handelingen. Daar staat dat de apostelen aanvankelijk zélf de armenzorg 
hebben behartigd. De opbrengst van de verkochte goederen werd aan de 
voeten van de apostelen gelegd en er werd uitgedeeld naarmate ieder nodig 
had. Maar er ontstond ontevredenheid, omdat Grieks sprekende weduwen 
bij de dagelijkse uitdeling werden overgeslagen. Op aandringen van de 
apostelen zijn daarom mannen gekozen die de zorg voor de armen tot hun 
specifieke taak zouden rekenen, opdat de apostelen zelf zich des te meer 
zouden kunnen wijden aan het gebed en de bediening van het Woord. 
 
 



 7 

Het ambt van diaken omvat het volgende: 
 

Ten eerste: getrouw en zorgvuldig de giften en goederen, voor hen die dat 
nodig hebben gegeven, in te zamelen en te bewaren. Zij zullen zich ook met 
toewijding inzetten voor het vinden van voldoende middelen om de mensen 
die het nodig hebben te helpen. 
 

Ten tweede: het uitdelen van gaven. Hiertoe wordt niet alleen vereist 
oplettendheid en zorgvuldigheid om de giften daar te besteden waar het 
nodig is, maar ook blijdschap en eenvoud om met een bewogen en 
welwillend hart mensen te helpen. Hierbij is het van groot belang dat zij de 
hulpbehoevenden niet alleen helpen met materiële gaven, maar ook met 
troostvolle woorden uit de Schrift. 
 

Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers, dat hun naar de orde der kerk 
geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun 
ambt vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen. 
 

Geliefde broeder Van der Veer, opdat allen mogen horen dat u bereid bent 
uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u op te staan en te antwoorden op de 
volgende vragen. 
 
Ten eerste: Bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods 
gemeente en daarom door God Zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? 
 
Ten tweede: Houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor 
het enige Woord van God en de volkomen leer der zaligheid? Verwerpt u 
alle leringen die daarmee in strijd zijn? 
 
Ten derde: Belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen, in overeenstemming 
met deze leer, naar de u voor uw ambt geschonken gaven; en belooft u 
geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt 
vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen? Belooft u zich ook gezamenlijk 
godvrezend te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht, 
wanneer u zich onwaardig gedraagt? 
 

Antwoord: ‘Ja’ 
 
Bevestiging 
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Zingen (staande): Psalm 134:3 
Dat 's Heeren zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
Looft, looft dan aller heren Heer'! 

 

Broeder Van der Veer, zamel de gaven met zorg in en deel ze op verstandige 
wijze en met vreugde uit. Kom hen die in nood zijn te hulp. Zorg voor de 
weduwen en weduwnaars, de wezen en allen die in nood zijn. Betoon 
metterdaad liefde aan alle mensen, maar in het bijzonder aan de 
medegelovigen. 
Wees trouw in uw ambt, bewaar de verborgenheid van het geloof in een 
zuiver hart, wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze wijze 
ontvangt u een goede ingang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het 
geloof in Christus Jezus. 
 

Gemeente, ontvang van uw kant broeder Van der Veer als een dienaar van 
God. Bid voor hem. Voorzie hem, samen met de andere diakenen van 
voldoende middelen om de mensen die dat nodig hebben te kunnen helpen. 
Wees mild en royaal in het geven. Wees Christus dankbaar, die u ook door 
hun zorg Zijn barmhartigheid bewijst. Laat ieder indien mogelijk door eigen 
arbeid in zijn onderhoud voorzien, om zo noodlijdenden te kunnen helpen. 
Als ieder zo handelt op de plaats die God hem of haar gegeven heeft, zult u 
van Hem het loon der gerechtigheid ontvangen. 
 

*Dankgebed en voorbeden 
 

*Inzameling gaven  

 

 

U kunt uw bijdrage ook overmaken 

op rekeningnummer  

NL41 RABO 0373709277 

t. n. v. CvK Hervormde 

Wijkgemeente Sionskerk onder 

vermelding van collecte 13-6-2021 



Tijdens de collecte zingt Hineni: Toon mijn liefde 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 
Toon mijn liefde, aan de ander 
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. 
 

In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen. 
 

Toon mijn liefde… 
 

*Zingen: Psalm 56: 5 en 6 
 

Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 
Wat sterv'ling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden, 
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
Door ijver aangespoord. 
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Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; 
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot'; 
Gij zijt voor mij een schild in allen nood; 
Gij hebt mijn smart verdreven; 
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven; 
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven; 
Zo word' door mij Zijn naam altoos verheven; 
Zo word' Zijn lof vergroot 

 

*Zegen 
 


