
 
 

      

 
 

 
Zondag 22 mei Zondag Rogate: Bidt, vraagt  

Schrift en Tafel, (her)bevestiging ambtsdragers 
 
voorganger: ds. Iemke Epema 

organist: Jan Willem Altelaar 
pianist: Joke van der Zee 
lector: Nienke la Roi 

 
 

 
 
 

 
VOORBEREIDING 

 
Orgelspel onder stilte:   

 
Woord van welkom 

 
De kaarsen worden aangestoken  

 
Intochtslied (allen gaan staan):   

Lied 217 vs 1 en 3          

 
Bemoediging en drempelgebed 

v: Onze hulp is in de naam van de Heer 
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

v: God, oorsprong en toekomst 
a: MAAK ONS LEVEN OP U GERICHT 

    AMEN 
     

Zingen: (daarna gaan allen zitten)  
             Lied 217 vs 5 

 



SCHRIFT 
 

Met de kinderen  

 
Gebed bij de opening van de Schrift 

 
Evangelielezing: Johannes 14 vs 12 t/m 21 

 
Zingen Lied 662 vs 2 

 
Overdenking  

 
Zingen: Lied 663 vs 1 

 
 

BEVESTIGING 
 

Inleiding 

 

Gemeente van Christus en u allen die hier aanwezig zijt 
De apostel Paulus schrijft: 

Er is verscheidenheid in gaven 
maar het is dezelfde Geest 

Er is verscheidenheid in taken 
maar het is dezelfde Heer 

Er is verscheidenheid in werkingen 
maar het is dezelfde God 

die alles in allen werkt 
En de apostel Petrus zegt: 

Dient elkaar 
ieder naar de gaven die hij of zij ontvangen heeft 

 
Zo worden in de gemeente van Jezus Christus 

mensen geroepen tot het ambt van ouderling en diaken en 

kerkrentmeester 
om samen met de predikanten 

zich in dienst te stellen van de gemeente 
tot eer van God 

 
Vraag 

 
Wim de Ruiter, wil jij het ambtswerk  

van kerkrentmeester met bijzondere opdracht 
op je nemen hier in de Oosterkerk 

in de verwachting van Gods Koninkrijk 
in vertrouwen op Zijn Geest 

en in gehoorzaamheid aan Zijn Woord? 
Wat is daarop jouw antwoord?    



Zegen 
 

Vraag aan de gemeente  

 
Gemeente van de Oosterkerk 

Dit is jullie nieuwe kerkrentmeester 
Beloven jullie hem te aanvaarden 

hem te omringen met jullie medeleven  
te dragen in jullie gebeden 

en met hem mee te werken in de dienst van onze Heer?  
a:JA, DAT BELOVEN WIJ) 

 
Zingen: Lied 361 vs 1,2 en 5 

 
DIENST VAN DE TAFEL 

 
Aandachtsboek 

Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed  

 
Mededelingen 

 
Nodiging 

 
Tafelgebed 

v: De harten omhoog naar God! 
a: ALS BLOEMEN NAAR DE ZON! 

v: Dank de Heer, onze God 
a: WIJ WILLEN GOD DANKEN 

v:………. 
 

Onze Vader gezongen, Lied 369b 
 

Vredesgroet 

 
Delen van brood en wijn onder pianospel 

 
U kunt naar voren komen om brood (matzes) en wijn te ontvangen.  
De matzes wordt in de beker gedoopt. De eerste beker is gevuld met wijn, de 
tweede met druivensap.  

Er is ook glutenvrij brood, rechts vooraan, kant Bagijnesingel. 
De kinderen van de oppasdienst kunnen vóór de zegen worden gehaald. 

 

Slotlied: Lied 418 vs 1 en 3              
             (allen gaan staan) 

 
Zegen  v:………            a: AMEN 
 

Orgelspel:  



 

        

 
 


