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De Paaskaars brandt 

 

Ruimte voor ontmoeting in de hal en de kerkzaal 

 

Orgelspel vooraf 

 

De dienstdoende ambtsdragers komen binnen 

 

Welkom door de voorganger 

 

AAN HET BEGIN 

 

Toewijding door stil gebed en kort orgelspel 

 

We gaan staan 

 

Groet 

 

Bemoediging 

 

We zingen: Intochtslied (staande): Psalm 134 

 

1. Gij dienaars aan den Heer gewijd, 

zegent zijn naam te allen tijd. 

Gij die des daags zijn gunst verwacht, 

zegent zijn naam ook in de nacht. 

 

2.  Die in het huis des Heren zijt, 

zegent zijn naam en majesteit, 

zingt tot zijn eer met luider stem 

en heft uw handen op naar Hem. 

 

3. Uit Sion, aan den Heer gewijd, 

zegene u zijn heiligheid. 

Hij die hemel en aarde schiep, 

Hij is ‘t die u bij name riep. 

 

De gemeente gaat weer zitten 

 

Gebed, dat we besluiten met het zingen van: Kyrie, eleison! 

 

Here, God, 

omdat we U zien 

op de straten van de kruispunten, 

tussen de kinderen die er hun werk doen, 

autoruiten wassend, water verkopend of kauwgom, 

hun hand ophoudend 

in Nicaragua, in Sierra Leone, in Polen, in Cambodja 

en zoveel plekken op aarde 

roepen wij met z’n allen: Kyrie eleison! 
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Omdat we U zien 

bij hen die een stukje grond zoeken om te leven, 

een dak om zich te beschermen tegen hitte of kou, 

werk om zich hun dagelijks brood aardig te voelen, 

in Colombia, in Congo, in Sri Lanka, 

maar ook in Nederland, 

roepen wij met z’n allen: Kyrie eleison! 

 

Omdat we U zien 

tussen de vrouwen  
op weg naar hun werk, of naar de waterput, 

de kinderen op de rug en zware lasten torsend, 

beschadigd in hun seksuele integriteit, 

onteerd, verkracht, rechteloos, klein gehouden, 

als handelswaar verkocht 

in Guatemala, in Zuid-Afrika, in Thailand, in Albanië, 

roepen wij met z’n allen: Kyrie eleison! 

 

Omdat we U zien 

te midden van de haat en het geweld, 

te midden van onderdrukking en zinloze vernietiging, 

te midden van politieke monddood gemaakten, 

sociaal uitgeslotenen vanwege godsdienst, 

huidskleur of geaardheid, 

in Latijns-Amerika, in Europa, in Afrika,  

in Noord-Amerika, in Australië, in Azië, 

zingen en bidden we met z’n allen: 

… 

 

 
 

We zingen het loflied: Lied 362:1 en 2 

 

1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 

een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 

een spoor van licht dat als een handschrift staat 

tegen de zwartste hemel aangeschreven: 

Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 

Hij roept ons aan, ‘Ik zal jou niet begeven’. 

 

2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 

die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 

die ons uit angst en doem heeft weggetild 

en ons tot hier op handen heeft gedragen; 

Hij die verlangen wekt, verlangen stilt - 
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vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Gesprek met de kinderen: 

 

Laat de beterschapskaart zien.  

Hebben de kinderen wel eens zo'n kaart gehad?  

Hielp het, werden ze er beter van?  

Of gebeurde er iets anders met hen toen ze de kaart hadden?  

Vertel dat een beterschapskaart iemand niet beter kan maken.  

Maar dat het voor veel mensen al heel fijn is dat er iemand aan hen denkt.  

Dat ze zich daardoor - al is het maar even - beter kunnen voelen.  

 

Als je een kaartje stuurt naar iemand die ziek is, dan help je Jezus. 

Dan dien je Jezus. 

Laten we zingen en bidden dat we Jezus steeds mogen helpen en dienen. 

 

We zingen met de kinderen: Lied 912:1 en 6 

 

1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 

toegewijd zijn aan uw eer. 

Maak mijn uren en mijn tijd 

tot uw lof en dienst bereid. 

 

6. Neem ook mijne liefde, Heer, 

’k leg voor U haar schatten neer. 

Neem mijzelf en voor altijd 

ben ik aan U toegewijd. 

 

Het licht wordt door de kinderen meegenomen 

 

Schriftlezing: Marcus 1:29-39 

 

29 Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en 

Andreas, samen met Jakobus en Johannes. 30 Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en 

ze spraken met Jezus over haar. 31 Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar 

overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen. 

 

32 ’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en 

bezetenen naar hem toe; 33 alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis 

verzameld. 34 Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar 

stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. 

 

35 Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en 

liep naar een eenzame plek om daar te bidden. 36 Maar Simon en de anderen die bij hem 

waren, gingen hem vlug achterna, 37 en toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen hem: 

‘Iedereen is naar u op zoek!’ 38 Toen zei hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de 
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dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik 

immers op weg gegaan.’ 

 

39 In heel Galilea bracht hij het nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit. 

 

We zingen: Lied 499: 1 en 2 (Bundel Johannes de Heer) met een keer voorspelen 

 

1. U behoort geheel mijn leven. 

U te dienen is mijn eer! 

U te volgen is mijn roeping. 

Ja, mijn hoogste vreugd, o Heer! 

Hebt G' U zelf aan mij gegeven, 

Heer, neem ook mijn offer aan; 

dat mijn krachten tijd en gaven 

immer U ten dienste staan. 

 

2. Wijd mijn handen, dat ze werken 

wat, mijn Heiland, U behaagt; 

wijd mijn voeten, dat ze wand'len, 

waar Uw liefdemacht mij schraagt. 

Wijd mijn stem, opdat ik and'ren 

van Uw goedheid spreken mag; 

wijd mijn have, wijd mijn gave, 

laat m' U dienen al de dag. 

 

Verkondiging 

 

Gemeente van on ze Heer Jezus Christus! 

 

Ik wil iets zeggen over wonderverhalen, speciaal nu bij Marcus. Dan ga ik iets zeggen over 

dienen en diaken zijn. En we kijken tenslotte naar een filmpje over en project dat we vanuit de 

diaconie steunen. 

 

Eerst over wonderverhalen. Ik pik even een stukje van de preek uit de zangdienst van vorige 

week op.  

Marcus laat zien hoe woorden van Jezus gevolgd worden door daden van Jezus. Woord en 

daad zijn één. Als Jezus iets zegt, dan gebeurt het. Het blijft niet bij mooie preekpraatjes, 

maar zijn woorden maken iets los, zorgen voor bevrijding, genezing, heling.  

Marcus maakt het effect van de levensweg van Jezus aan zijn tijdgenoten duidelijk met 

behulp van wonderverhalen. Vandaag de dag hechten wij geen waarde aan dit soort verhalen. 

Maar ten tijde van Marcus was men er van overtuigd, dat meerdere mensen in staat waren 

wonderen te verrichten. Dat betekent, dat we het bijzondere van Jezus niet in het wonder als 

zodanig moeten zoeken. Maar juist in de verschillen met de wonderdoeners uit zijn tijd. 

 

Wanneer iemand ziek was of leed aan verlies van persoonlijkheid en zelfvervreemding, dan 

dacht men, dat die mens bezeten was door een demon. Demonen ziet men als onzichtbare, 

maar zeer gevaarlijke geesten, die zich bij voorkeur ophouden op eenzame plaatsen. Denk aan 

bouwvallen, woestijnen en begraafplaatsen. Men zag ze als vijanden van mensen en van God. 

Ze brengen schade toe, lichamelijk en geestelijk. Ze kunnen mensen bijv. ziek maken. Niet 

verwonderlijk, dat men ze vooral actief zag in mensen die in een schizofrene toestand zichzelf 
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in de macht van een onreine geest achten. Zo’n mens is dan slachtoffer en instrument van de 

onreine geest. Zo gaat dat ook met iemand die koorts heeft, zoals in het verhaal van 

vanmorgen. 

Vandaag haal je er een dokter bij en die verklaart dan het beeld met behulp van medische 

kennis, en waar nodig ook psychologische of psychiatrische kennis. Je kunt in therapie gaan 

en soms helpen ook medicijnen wel. Maar in de tijd van Marcus staat genezing gelijk aan 

uitdrijving van zo'n boze geest.  

In het verhaal hiervoor bij Marcus wordt dat gedaan bij een man. En het gebeurt in de 

synagoge – dus in het openbaar. De boze geest wordt uitgedreven en een bezeten mens kan 

bevrijd opstaan en verder leven. Een enkel woord, een enkel gebaar van Jezus is genoeg. 

In het verhaal van vandaag gaat het om een vrouw, de schoonmoeder van Simon. En het 

gebeurt in een huis, in de privé situatie van iemand. En het gaat nu om koorts. Een enkel 

gebaar van Jezus voldoet. 31 Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar 

overeind. Toen verliet de koorts haar… De vrouw kan opstaan en verder leven. 

Waar andere wonderdoeners de meest uitgebreid rituelen nodig hebben, een scala aan 

woorden en gebaren benutten, is voor Jezus één woord, één gebaar genoeg. Zo onderstreept 

Marcus de macht van Jezus. Woord en daad van Jezus hebben effect, werken iets uit. En Jezus 

kan een man en een vrouw helpen, maar ook in de publieke ruimte, in het openbaar en in het 

privé domein, binnenskamers. En hij kan verschillende kwalen aan. Zó heilzaam omvattend is 

de aanwezigheid en het optreden van Jezus.  

Bij de schoonmoeder van Simon ontdekken we bovendien het eerste opstandingsverhaal bij 

Marcus. Er zullen er nog vele volgen: over de lamme, de man met zijn verlamde hand, de 

dochter van Jaïrus, de epileptische jongen, de blinde Bartimeüs, en uiteraard ook over Jezus 

zelf, die op zijn beurt uit de dood wordt opgericht. 

Jezus brengt bevrijding, heling, genezing. Hij brengt van harte beterschap. Het Koninkrijk 

komt er aan. Overal waar Jezus spreekt en gebaart. Er komt weer leven in de brouwerij.  

 

Dan het tweede: over dienen en diaken zijn. 

Ik herhaal een klein stukje Bijbeltekst; weer dat vers 31: Hij ging naar haar toe, pakte haar 

hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen. 

En ze begon voor hen te zorgen. Voor dat zorgen staat in het Grieks het woord diakonein. Dat 

herkennen we in diaconie en in diaken. 

Wel even opletten: je kunt het heel traditioneel opvatten. Weer de vrouw die verzorgt. 

Jammer, Job, we hadden eigenlijk een vrouwelijke diaken moeten hebben vandaag. Want dat 

verzorgen hoort toch bij vrouwen? Alsof de schoonmoeder van Simon nu een lekker potje 

kookt voor die hardwerkende mannen in haar huis. 

Maar het zit dieper en breder. 

De vrouw is aangeraakt door Jezus en het bevrijdende verhaal waar hij voor staat. En zij dient 

hem. Maar Marcus gebruikt dat woord ‘dienen’ maar een paar keer. 

Hij vertelt dat engelen Jezus dienen in de woestijn bij de verzoeking (1:13). Dan vertelt Jezus 

nog, dat hij niet is gekomen om gediend te worden of te heersen, maar om te dienen. Alleen 

door te dienen kun je belangrijk zijn (10:43-45). En dan komt het op nog een heel subtiel 

moment naar voren: op het einde van Marcus. Jezus is gekruisigd en gestorven. De 

mannelijke leerlingen zijn gevlucht en nergens te bekennen. Maar er zijn wel vrouwen die 

Jezus vanaf het begin Galilea zijn gevolgd en hebben gediend (15:41). De schoonmoeder van 

Simon en andere vrouwen worden in dienst genomen door Jezus.  

Diaconie is in Griekse oren het dienen zoals een slaaf aan de tafel van zijn meester bedient. In 

een christelijke context gaat het om veel meer. Deze vrouw neemt hier de taak over van de 

engelen die voor Jezus zorgden in de woestijn. Diaconie is zorgen voor de (ook praktische) 

noden van mensen, als dienst aan het Rijk Gods, zoals ook Jezus de Mensenzoon komt om te 
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dienen en niet om gediend te worden. Zo wordt de schoonmoeder van Simon de eerste 

'diaken', dienares van het Rijk Gods. Nu ze bevrijd is uit haar onvermogen om mens te zijn; 

nu ze geheeld is, kan zij beantwoorden aan haar roeping om medemens te zijn. Ze wil delen 

van wat ze in woord en daad van Jezus kreeg. 

Niet voor het eerst in de Bijbel zijn het vrouwen die mannen een voorbeeld zijn. Die dienen 

als Jezus deed. Mannen kunnen gerust ook diaken zijn. Echt wel. Scheelt, Job, we kunnen je 

toch gebruiken in de gemeente en daarbuiten! 

Dat kan dichtbij: dienen aan de tafel van de Heer. Of bij het Seniorenadvent. Of door de 

kerkomroep aan te zetten (… als we het niet vergeten…).  Of mee te doen bij de oogstdienst 

en de kerstpakkettenactie van het Diaconaal Overleg te IJsselstein. 

Maar het kan ook dienen verder weg zijn. Of althans – hier de mogelijkheden en de middelen 

verzamelen om elders goed van dienst te kunnen zijn. Een voorbeeld is het project van Kerk 

in actie in Ghana. Op het Voltameer werken duizenden kinderen onder dwang in de visserij. 

Deze kind slaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. De 

partnerorganisatie van Kerk in actie Challenging Heights bevrijdt deze jongen en vangt ze op. 

Kijk naar het filmpje. Het is voor nu wat korter gemaakt.  

 

… 

 

Amen. 

 

Meditatief moment: orgelspel 

 

We zingen: Lied 534 

 

1. Hij die de blinden weer liet zien, 

hun ogen kleur liet ondervinden 

is zelf het licht dat ruimte geeft: 

ons levenslicht, de Zoon van God. 

 

2. Hij die de lammen lopen liet 

hun dode krachten deed ontvlammen 

is zelf de weg tot waar geluk: 

ons levenspad, de Zoon van God. 

 

3. Hij die de armen voedsel gaf 

met overdaad hen kwam verwarmen 

is zelf het brood dat honger stilt: 

ons levensbrood, de Zoon van God. 

 

4. Hij die de doven horen deed 

hun eigen oren deed geloven 

is zelf het woord dat waarheid spreekt: 

het levend woord, de Zoon van God. 

 

DIENST VAN BEVESTIGING 

 

Presentatie nieuwe ambtsdrager 

(Naar voren roepen vanuit de gemeente) 
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Voorstellen aan de gemeente 

De nieuwe ambtsdrager stelt zich aan de gemeente voor door het noemen van de naam en de 

taak die hij op zich gaat nemen. 

 

Inleidende woorden / onderwijzing  

Broeders en zusters in Christus! 

De apostel Paulus schrijft:  

(1 Cor. 12:4-6) ‘4 Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5 er zijn verschillende 

dienende taken, maar er is één Heer; 6 er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, 

maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt.’ 

En de apostel Petrus zegt:  

(1 Petrus 4:10) ‘10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de 

anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven 

betaamt.’ 

 

Zo worden in de gemeente van Jezus Christus mensen geroepen tot het ambt van ouderling 

(ouderling kerkrentmeester) en diaken, om samen met de predikanten deze dienstbaarheid te 

bevorderen en dit rentmeesterschap vorm te geven tot heil van allen en tot eer van de ene en 

gezegende Naam. 

Laten we die naam aanroepen. 

 

Gebed 

Heer onze God,  

Wij danken u voor Job Sloof, dit gemeentelid dat een ambt op zich wil nemen en zo een stukje 

verantwoordelijkheid wil dragen binnen de kerkenraad. We bidden u om uw zegen over zijn 

ambtswerk. Dat hij het met plezier mag doen; dat het ten goede mag komen aan de opbouw 

van de gemeente en het zo tot eer mag zijn van uw Naam.  

Door Jezus Christus onze Heer die met de heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid, Amen  

 

Bevestigingsvragen 

Jacob Gerard Sloof, jij die bevestigd zult worden in het ambt van diaken, laat nu allen horen 

dat je in geloof uw dienst aanvaardt:  

1. Ben je er in je hart van overtuigd dat God zelf je door de gemeente tot deze dienst 

geroepen heeft?  

2. Wil je je laten leiden door het Woord van God en alles wat daarmee in strijd is 

verwerpen?  

3. Beloof je ook voorgoed geheim te houden wat vertrouwelijk tot jouw kennis is 

gekomen  

4. En beloof je in heel je levenswandel je te gedragen naar het Woord van God en je te 

voegen onder het opzicht van de kerkelijke vergaderingen?  

Wat is daarop je antwoord?  

 

Bevestiging en handoplegging met de zegenbede 

God onze hemelse Vader, die je tot dit ambtswerk geroepen heeft geve je door zijn Geest de 

genade dat je daarin ook trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn! Amen. 
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Vraag aan de gemeente (staande) 

Gemeente, 

nu deze broeder als diaken bevestigd is, vragen we van u: bent u bereid hem als ambtsdrager 

in uw midden te aanvaarden; hem te omringen met uw meeleven; hem te dragen in uw 

gebeden; en met hem mee te werken in de dienst van onze Heer?  

Wat is daarop uw antwoord: Ja van harte. 

 

Gemeentezang (staande): Lied 5:1 (Bundel Johannes de Heer) 

 

1. Al de weg leidt mij mijn Heiland  

wat verlangt mijn ziel dan meer. 

Zou ik immer aan Hem twijf'len 

die mij voortleidt keer op keer. 

Zoete troost en zaal'ge vrede 

heb ik steeds op Zijn bevel. 

'k Weet wat hier mij overkome, 
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Hij maakt alle dingen wel. 

'k Weet wat hier mij overkome, 

Hij maakt alle dingen wel. 

 

Gelukwens 

 

Job, ik heb je al langer mogen meemaken, ook in je hoedanigheid van secretaris van de VEG 

en kerkganger in Utrecht. Mooi hoe je zorgvuldig, berokken en wijs met de belangen van de 

gemeente daar omging. En mooi, dat ik af en toe mocht klankborden en zelfs jullie 

gemeenteleden mocht informeren. 

Ik prijs onze gemeente gelukkig, dat je na het opheffen van de VEG nóg meer betrokken 

raakte bij onze gemeente. En dat je nu ook zelfs diaken wilt zijn. Dat is voor ons fantastisch. 

Maar ook voor de VEG-gers die met je mee zijn overgekomen naar ons. 

Nu ‘hoor’ je om zo te zeggen bij ons. Ik weet, dat het lastig voor je is om dat zomaar ook te 

zeggen. En dan onze gemeente te bedoelen. Af en toe denk je dan nog aan je VEG. Geen 

probleem – het zal vast wennen! 

Overigens wil ik onze gemeenteleden een compliment maken. Van de gemeenteleden uit de 

VEG die bij ons zijn ingestroomd, hoor ik niets dan lof over de manier waarop ze door jullie 

zijn opgevangen. En vrijwel naadloos aansluiten en deelnemen aan ons gemeente zijn. 

Job, veel geluk en in de lijn van de preek: beterschap! 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Nagekomen Tussenspel 

 

We gedenken Huibert Langerak (staande). Daarna luisteren we naar Lied 730 (orgelspel): 

 

We gedenken Huibert Langerak 

 

* 2 juli 1928, Jaarsveld – † 7 januari 2018, IJsselstein 

 

De verhouding van Huibert tot zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

laat zich typeren door liefde. Hij stelde zich in dienst van hen. Zijn liefde uitte zich in zorgen 

vóór en zorgen óm hen. Soms werd die zorg ook bezorgdheid. Je merkte die liefde steeds, al 

kon hij de gevoelens ervan moeilijk onder woorden brengen. 

In zijn werk had hij met veel mensen te maken. Ook als leidinggevende. Hij was 

opgeklommen tot directeur in de lasstavenfabriek van Philips in Utrecht. Zijn grote 

deskundigheid bracht hem op diverse plekken in Europa, het langst in Spanje. Hij wist de 

fabriek daar weer te laten draaien. Zó goed, dat Philips het bedrijf daarna goed kon verkopen. 

Bij Huibert Langerak moest alles netjes verzorgd en op orde zijn.  

Toen er revalidatie en verblijf in Nieuwegein nodig was, kwam er afstand tussen hem en zijn 

vrouw in IJsselstein. Dat deed zeer. Héél zeer. Bovendien raakte hij steeds meer in verwarring 

en groeide de afstand nog eens te meer. Uiteindelijk kon hij toch naar Ewoud. Met als 

hoogtepunt samen in de auto met Thea naar IJsselstein. In Ewoud konden ze een stuk 

dichterbij elkaar zijn. 

Niet zo lang geleden kwam er een ernstige verslechtering van zijn gezondheid. En stierf hij op 

zijn kamer in Ewoud. 

 

Laten we Huibert Langerak in stilte gedenken. 

… 
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Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader 

 

Dankgebed 

 

Voorbede 

 

Here God,  

er zijn veel mensen die ziek zijn, die pijn hebben.  

Bij sommige mensen kan je dat goed zien.  

Maar bij anderen helemaal niet. U ziet het wel. 

God,  

er zijn veel mensen die ziek zijn en weer gewoon beter worden.  

Ze kunnen weer werken en spelen, en gaan en staan waar ze willen.  

Maar anderen worden nooit meer beter en vinden dat heel moeilijk.  

Wees bij hen. 

God,  

soms zijn we zelf ziek.  

We voelen ons dan ellendig en alleen.  

Wilt u ervoor zorgen, dat er mensen om ons heen zijn  

die ons beter kunnen laten voelen? 

 

Tussenspel 

 

Mensen ver weg: ZWO, Ghana 

 

Stil gebed 

 

Onze Vader 

 

Delen van de bloemengroet 

 

Intussen komen de kinderen van de nevendienst terug 

 

Inzameling van de gaven 

Eerste collecte (zwarte zak):  

Tweede Collecte  (groene zak): is bestemd voor kerk en landelijk kerkenwerk. 

Tijdens de inzameling is er orgelspel. U kunt ook naar dia’s kijken van het collectedoel. 

 

Wie dat wil kan de kinderen uit de crèche ophalen. 
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AAN HET EINDE 

 

We zingen (staande) slotlied: Lied 871 

 

1. Jezus zal heersen waar de zon 

gaat om de grote aarde om, 

de maan zijn lichte banen trekt, 

zover het verste land zich strekt. 

 

2. Het lied in alle talen zal 

zijn liefde loven overal, 

en uit de kindermond ontspringt 

de lofzang die zijn naam omringt. 

 

3. Zijn rijk is volle zaligheid, 

wie was gevangen wordt bevrijd, 

wie moe was komt tot rust voorgoed, 

wie arm was leeft in overvloed. 

 

4. Laat loven al wat adem heeft 

de koning die ons alles geeft. 

O aarde om dit nieuw begin 

stem met het lied der engelen in. 

 

Uitzending 

 

Zegen 

 

Gemeentezang: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 

 

Orgelspel 
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Inzameling van de gaven bij de uitgang voor het werk van de kerkrentmeesters 

 


