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4 september 2022 
10 uur in de kerk te Wilp 

VERBINTENISDIENST ds. HENRIËTTE DE GRAAF 
 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ds. Marrit Bassa en ds. Henriëtte de Graaf 
 organist Dinie Scherpenzeel  
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DIENST VAN VOORBEREIDING   
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangspsalm: Ps. 84 : 1 
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 
Stil gebed, bemoediging 
 
Zingende Gezegend: ld. 213 : 3 ( mel. ps. 84) 
 
Dit huis, met liefde opgebouwd, 
dit gastenhuis voor jong en oud, 
ligt langs de weg als een oase; 
hier kan men putten nieuwe kracht, 
hier is beschutting voor de nacht, 
hier is het elke zondag Pasen! 
Gezegend al wie binnengaat 
en hier zijn lasten liggen laat.  
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Gebed om ontferming 
 
Zingen: ld. 305 
Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam. 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht vol van licht 
zie ons met ontferming aan. 
 
Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam. 
Als genade die ons toekomst 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan. 
 
Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt. 
Levenszon, liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed. 
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DIENST VAN VERBINTENIS  
 
Presentatie nieuwe predikant 
ds. Henriëtte Evelien Jakobe de Graaf 
 
Opdracht 
 
Gelofte 
Eenmaal ben je in het ambt van dienaar van het  
Woord bevestigd. 
*Daarbij heb je uitgesproken dat je in je 
levenswandel je wilt laten leiden door het 
Woord van God,  
met Jezus als zijn Zoon die in geloof zijn weg 
voor ons ging  
*Je hebt beloofd geheim te zullen houden wat 
vertrouwelijk tot jouw kennis mocht komen 
 * En je hebt verklaard bereid te zijn je te 
verbinden aan de regels van de kerk. 
 
Nu je je ambt zult voortzetten in de Protestantse 
Gemeente te Klarenbeek, Voorst en Wilp  
vraag ik je : 
*Ben jij ervan overtuigd dat God zelf je door 
deze gemeente geroepen heeft om haar 
voorganger te zijn? 
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Antwoord 
 
*Wil jij dit ambt vervullen naar de gaven jou 
gegeven, en beloof je dat te doen met inzet van 
al je krachten; 
met liefde voor de gemeente  
en voor alle mensen die God op je weg brengt? 
Wat is daarop je antwoord? 
 
Antwoord 
 
God verbinde je aan deze gemeente. 
Zijn Geest zal met jou zijn 
opdat je trouw en met vreugde je ambt mag 
vervullen. 
 
Belofte van de gemeente  
(Gemeente gaat staan) 
 
Gemeente te Klarenbeek, Voorst en Wilp, 
nu Henriëtte Evelien Jakobe de Graaf  
als predikant aan jullie is verbonden, 
beloven jullie haar met liefde en hartelijkheid  
te ontvangen, 
haar te omringen met medeleven, 
te dragen in het gebed 
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en mét haar mee te werken in de dienst aan 
onze Heer? 
Waar is daarop jullie antwoord? 
Gemeente: Ja, van harte 
 
Zegenlied ( 415 ) : 
Zegen haar,  Algoede 
neem haar in Uw hoede 
en vervul haar met uw kracht 
van uw Geest bij dag en nacht! 
 
(Gemeente mag gaan zitten) 
 
Orgelspel 
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‘….. kom vlug naar beneden 
want vandaag 
moet ik in jouw huis zijn.’ 
 
( Lukas 19 : 5  /afbeelding: Sieger Köder ) 

 
 



9 
 

DIENST VAN HET WOORD  
 
Vredegroet:  
Voorganger:  
Vrede voor jullie allen 
van God de Vader 
en van Jezus Christus onze Heer 
Allen:  
in verbondenheid met de Heilige Geest. 
Amen. 
 
Moment voor de kinderen: duif Holy 
 
Schriftlezing: Lukas 19 : 1-10  
 
Zingen: Gez. 487 : 1  
 
De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 
 
Uitleg en verkondiging 



10 
 

Lied 837 : 1,2,4  
 
Iedereen zoekt U, jong of oud, 
speurend langs allerlei wegen: 
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd, 
meester, waar kom ik U tegen? 
Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 
moe van onszelf en zonder kracht, 
dorstend naar liefde en zegen. 
 
Volgen wij, Heiland, niet uw spoor: 
laten wij anderen bloeden, 
geven wij pijn en angsten door –  
neem ons dan onder uw hoede. 
Spreek uw genezend woord vol macht, 
dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
Spreek, dan keert alles ten goede. 
 
Koning, uw rijk is zo nabij –  
open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij, 
totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind. 
Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
en steeds meer bij U zal horen. 
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DIENST VAN HET ANT-WOORD  
 
Collecte  
Kinderen komen terug in de kerk 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, 
gezamenlijk het Onze Vader 
 
Slotlied 970 : 1,3,5 
Vlammen zijn er vele, één is het licht, 
licht van Jezus Christus, 
vlammen zijn er vele, één is het licht, 
wij zijn één in Christus. 
 
Gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 
Geest van Jezus Christus, 
gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 
wij zijn één in Christus. 
 
Leden zijn er vele, één is zijn kerk, 
wij zijn Christus’ lichaam, 
leden zijn er vele, één is zijn kerk, 
wij zijn één in Christus. 
 
Zegen 
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Na de dienst is iedereen van harte uitgenodigd 
voor felicitaties en kennismaking. 
De koffie/thee/limonade staan klaar!  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


