
 
 

 
 
 
 

GEMEENTEDAG 25 SEPTEMBER 2021 
 

15:00 UUR – 19:15 UUR 
 
 
 

PROGRAMMA & LITURGIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCATIE: DE LEVENSBRON
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PROGRAMMA 

 
15:00 Ontvangst met koffie, thee, limonade, lekkers en gelegenheid om 

elkaar te ontmoeten 
 
Kerkplein: 

 Springkussen en spelletjes voor de kinderen 

 Vrouwenvereniging en rommelkas 

 Kerkbouw – Stand van zaken en de volgende stappen 

 Toelichting vanuit de diaconie  

 Project jeugdwerk “Shaare Zedek” 

 Om uit te delen - Evangelisatie 

 Orgelworkshop – Toelichting op de werking en 
binnenkant van het orgel 

  
16:00 25-jarig Jubileum ds. J.W. van Estrik  

- Zie pagina 3 voor de liturgie  
- Ook via Kerkradio/Kerkvideo te beluisteren/bekijken 

  
16:45 Eten, drinken en elkaar verder ontmoeten 

- Het Kerkplein is ook open 
  
18:15 “Christus’ gemeente” - ds. J.W. van Estrik  

- Incl. dankgebed voor de maaltijd 
- Ook via Kerkradio/Kerkvideo te beluisteren/bekijken 

  
18:45 Samenzang  

- Zie pagina 4 voor de liturgie 
- Ook via Kerkradio/Kerkvideo te beluisteren/bekijken 

  
19:15 Afsluiting – Ouderling M. Voogd 

 
*Met aansluitend een verrassing voor de kinderen 

 
 
N.B. Vergeet u niet wat in het gedenkboek voor onze predikant te schrijven. 
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16:00 UUR - 25-JARIG JUBILEUM DS. J.W. VAN ESTRIK – LITURGIE 

 
 

 Welkom – diaken F. Jansen 
 

 Namens onze kerkelijke gemeente - ouderling C. de Geus 
 

 Overhandigen van het cadeau door de kinderen  
 

 Toezingen ds. J.W. van Estrik  
(na het voorspel voor zoveel als mogelijk staande) 
 
Gezang 9 – Morgenzang 
 

Vers 1 
Wij danken U, barmhartig God, 
Beschikker van ons deel en lot, 
Voor Uwe hoed' en trouwe wacht, 
Ons weer betoond in dezen nacht. 

Vers 3 
Dat wij ons ambt en plicht, o HEER, 
Getrouw verrichten tot Uw eer; 
Dat Uwe gunst ons werk bekroon', 
Uw Geest ons leid' en in ons woon'. 

 
Vers 6 
Schenk Uwen zegen bij Uw Woord; 
Het rijk des satans word' verstoord; 
Sterk leraars, sterk onz' overheid, 
In 't werk, door U hun opgeleid. 

Vers 7 
Troost allen, die in nood en smart, 
Tot U verheffen 't angstig hart. 
Maak ons in tegenspoeden stil, 
Hoor ons, o God, om Jezus' wil. 

 
 Namens de kinderen – dhr. G.J.B. van Estrik 

 
 Dankgebed  – ouderling M. de Ronde 

(inclusief gebed voor de maaltijd) 
 

 Felicitatie bij het naar buiten gaan 
 

 

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=10227#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=10229#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=10232#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=10233#psvs
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18:45 UUR - SAMENZANG – LITURGIE 
 

Psalm 111 – 1 & 5 
 

1. Looft, Hallelujah, looft den HEER! 
Mijn ganse hart verheft Zijn eer; 
Ik zal Zijn naam en grootheid prijzen; 
'k Zal, met d' oprechten onderling 
Vereend, in hun vergadering 
En raad, Hem plechtig eer bewijzen. 

5. 't Is trouw, al wat Hij ooit beval; 
Het staat op recht en waarheid pal, 
Als op onwrikb're steunpilaren; 
Hij is het, die verlossing zond 
Aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond 
Met hen in eeuwigheid bewaren. 

 

Gezang 174 – Vaste rots van mijn behoud – 1, 2, 3 & 4 
 

1) Vaste Rots van mijn behoud, 
als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op uw trouw, 
laat mij rusten in uw schauw, 
waar het bloed, door U gestort, 
mij de bron des levens wordt. 
 

2. Jezus, niet mijn eigen kracht, 
niet het werk door mij volbracht, 
niet het offer dat ik breng, 
niet de tranen die ik pleng, 
schoon ik gansche nachten ween, 
kunnen redden, Gij alleen. 

3. Zie, ik breng voor mijn behoud 
U geen wierook, mirr’ of goud; 
moede kom ik, arm en naakt, 
tot den God, die zalig maakt, 
die den arme kleedt en voedt, 
die den zondaar leven doet! 

4. Eenmaal als de stonde slaat 
dat dit lichaam sterven gaat, 
als mijn ziel uit d’aardse woon’ 
opklimt tot des Rechters troon, 
Rots der eeuwen, in uw schoot 
berg mijn ziele voor de dood. 

 

Beurtzang - Psalm 136 – 1 (allen), 2 (vrouwen), 4 (mannen) & 26 (allen) 
 

1. Looft den HEER, want Hij is goed; 
Looft Hem met een blij gemoed; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
 

2. Looft den groten God, Wiens troon 
Hoger rijst dan die der goôn; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 

4. Looft Gods macht, die onbeperkt, 
Gadeloze wond'ren werkt; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 

26. Geeft den God des hemels eer; 
Lof zij aller scheps'len HEER; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 

 

Psalm 121 – 1 & 4 
 

1. 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
Vanwaar ik dag en nacht 
Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den HEER alleen, 
Die hemel, zee en aarde 
Eerst schiep, en sinds bewaarde. 

4. De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Opdat Hij in gevaar, 
Uw ziel voor ramp bewaar'; 
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, 
En waar g' u heen moogt spoeden, 
Zal eeuwig u behoeden. 

 


