
Liturgie voor zondag 14 februari 202

Bevestiging ambtsdragers

Voorganger: ds. Juup van Werkhoven
 

Muziek   "Largo" en "Allegro" uit de celloso

Welkom - Aansteken van de kaarsen

Intochtslied 283: vers 1, 3 en 4  Orgel en declamatie

Bemoediging en groet 

Gebed  

Lied 833 gezongen door Elise Mannah

Inleiding op de schriftlezingen, thema van de dienst

Lied 284  gezongen door Vocaal Theologisch Ensemble (VTE) 

Schriftlezing: Jesaja 55, 1-11 

Lied Psalm 42 vers 1 Eerste keer instrumentaal, d

Schriftlezing: Marcus 1, 40-45 

Muziek "Oblivion" van Astor Piazzolla

Preek  

Muziek  "Le Cygne" (de Zwaan) van Camille Saint Saens

Voortzetting dienstwerk en (her) bevestiging van Ambtsdragers

Voortzetting van het dienstwerk van Chris Kotterer (diaken),

Dirk Tump (ouderling-kerkrentmeester). 
 

Herbevestiging in het ambt van Ed Broeze (diaken), 

Nel Eijk (ouderling), Frans Koning (ouderling

Ellen Vriend (diaken). 
 

Bevestiging voor de eerste maal in 
 

Gelofte en verbintenis 

 

Lied Tussentijds 111 Declamatie en begeleiding orgel en cello

1. muziek en tekst gesproken 2. Alleen gespro

1. Kom uit de hemel tot ons neer, vervul ons met uw Geest, o Heer, 

     Gij die uw kinderen bevrijdt om U te dienen, wereldwijd.

2. Bewaar hen, die hier voor U staan, dat zij hun weg met vreugde gaan; 

     geef aan uw engelen bevel hun trouw te zijn als 

3. Dat zij uw volk, de honger moe, op handen 

     om na verzoeking en woestijn met overvloed gevoed te zijn.

4. Kom Heiland, die ons hart geneest; kom Vader, Zoon en Heilige Geest 

     en maak ons vrolijk in dit uur, o bron,
 

Gaven   Toelichting op collecte 

Gebeden  Dankgebed, voorbeden stil gebed en Onze Vader

Slotlied 691 gezongen door Projectkoor OAZE

Wegzending en zegen  

Muziek  "Vivace"  uit de cellosonate 8b no. 2 

 
 

Liturgie voor zondag 14 februari 2021  in  De Swaen

Bevestiging ambtsdragers 

 

Voorganger: ds. Juup van Werkhoven-Romeijn, Orgel/piano: Frans Koning, Cello: Mieke van Loon

uit de cellosonate opus 8b no.2 van Willem de Fesch (1687

Aansteken van de kaarsen 

Orgel en declamatie 

Elise Mannah (geluidsbestand) 

, thema van de dienst 

Vocaal Theologisch Ensemble (VTE) (geluidsbestand) 

Eerste keer instrumentaal, daarna declamatie 

Piazzolla (1921-1992) 

(de Zwaan) van Camille Saint Saens (1835-1921) 

en (her) bevestiging van Ambtsdragers 

Voortzetting van het dienstwerk van Chris Kotterer (diaken),  Alida Slotboom (diaken) en 

kerkrentmeester).  

Ed Broeze (diaken), Hans van Drongelen (ouderling

Nel Eijk (ouderling), Frans Koning (ouderling-kerkrentmeester), Ria van Saarloos (ouderling), 

Bevestiging voor de eerste maal in het ambt van Wijnanda Hamstra (jeugd-ouderling)

Declamatie en begeleiding orgel en cello 

gesproken 3. Muziek en tekst gesproken 4. Alleen gesproken

1. Kom uit de hemel tot ons neer, vervul ons met uw Geest, o Heer,  

Gij die uw kinderen bevrijdt om U te dienen, wereldwijd. 

2. Bewaar hen, die hier voor U staan, dat zij hun weg met vreugde gaan; 

geef aan uw engelen bevel hun trouw te zijn als metgezel. 

3. Dat zij uw volk, de honger moe, op handen dragen, naar U toe,  

om na verzoeking en woestijn met overvloed gevoed te zijn. 

4. Kom Heiland, die ons hart geneest; kom Vader, Zoon en Heilige Geest 

en maak ons vrolijk in dit uur, o bron, o brood, o vreugdevuur! 

 

orbeden stil gebed en Onze Vader 

Projectkoor OAZE (geluidsbestand) 

cellosonate 8b no. 2 van Willem de Fesch (1687-1761) 

De Swaen 

Romeijn, Orgel/piano: Frans Koning, Cello: Mieke van Loon-Geurtsen 

de Fesch (1687-1761) 

Alida Slotboom (diaken) en  

(ouderling-kerkrentmeester),  

kerkrentmeester), Ria van Saarloos (ouderling),  

ouderling) 

4. Alleen gesproken 

2. Bewaar hen, die hier voor U staan, dat zij hun weg met vreugde gaan;  

4. Kom Heiland, die ons hart geneest; kom Vader, Zoon en Heilige Geest  


