
 Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 
Bij U te wonen is al wat ik wens, 
Met als beloning dat ik op U lijk 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 
 
Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
Als ik daar kom in het licht van Uw zon, 
Stralend van vreugde, getooid als een bruid     
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.       

 
Zegen. 
 
Orgelspel. 
 
 

 
Mededelingen. 
 
Voor de genodigden die de middagdienst niet bij kunnen wonen is er 
na afloop van de morgendienst gelegenheid om Ds. Haverkamp en 
zijn echtgenote de hand te drukken in de jeugdzaal achter de Oude 
Kerk. 
 
Genodigden die zich ook voor de lunch en de intrededienst hebben 
opgegeven verzoeken we naar De Parel te gaan, Talmastraat 9. 
 
Voor gemeenteleden is er een kennismakingsbrunch op zaterdag 1 
juli in De Parel, aanvang 09.30 uur; zie het kerkblad van 16 juni. 
 
Bij de diaconale collecte. 
 
In augustus 2013 werd Lea Luiten vanuit onze gemeente 
uitgezonden als kinderwerkster in Zuid-Afrika namens stichting 
Kimon. In de omgeving van Kaapstad leidt ze wekelijks Bijbelclubs en 
geeft ze Bijbellessen op scholen. Daarnaast leidt ze kinderkampen 
en geeft ze sinds kort kinderen les die niet op de basisschool worden 
toegelaten. 
 
Voor informatie over onze gemeente zie www.hghg.nl  
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Oude Kerk, zondag 25 juni 2017 om 09.30 uur 
Bevestiging van Ds. B.C. Haverkamp als predikant 
van wijkgemeente 2, Noord.  
  
Voorganger: Ds. P. Vroegindeweij, Molenaarsgraaf 
Organist:   Wouter de Haas 

 
 

Orde van dienst 
 
 
Afkondigingen door een ouderling 

 

Voorzang Psalm 100 

Juich aarde, juich alom de Heer', 
dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 
De Heer' is God; erkent, dat Hij 
ons heeft gemaakt (en geenszins wij), 
tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
een volk, tot Zijne dienst bereid. 
 
Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
met lofzang in Zijn heilig hof; 
looft Hem aldaar met hart en stem; 
prijst Zijne Naam, verheerlijkt Hem. 
 
Want goedertieren is de Heer'; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
tot in het laatste nageslacht. 

 

Stil gebed. 

 

Votum en groet. 
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Zingen Psalm 105 vers 1 en 18 Nieuwe berijming (OTH 47)  

Looft God de Heer, en laat ons blijde 
zijn glorierijke Naam belijden. 
Meldt ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt de Heer, 
verblijdt u, geeft Zijn Naam de eer. 
 
Die gunst heeft God Zijn volk bewezen, 
opdat het altoos Hem zou vrezen, 
Zijn wet betrachten en voortaan 
volstandig op Zijn wegen gaan. 
Prijs God om al Zijn majesteit. 
Hij leidt ons tot in eeuwigheid. 

 
De wil van God voor ons leven (Romeinen 12:9-21). 

9 Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en 

houd vast aan het goede. 10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke 

liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. 11 Wees niet traag wat uw inzet 

betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. 12 Verblijd u in de 

hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. 13 

Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de 

gastvrijheid. 14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen 

niet. 15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. 16 

Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, 

maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. 17 Vergeld 

niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle 

mensen. 18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede 

met alle mensen. 19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte 

voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal 

het vergelden, zegt de Heere. 20 Als dan uw vijand honger heeft, 

geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door 

dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. 21 Word niet 

overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het 

goede. 
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VRAAG AAN DE GEMEENTE  
Gemeente, belooft u dat u Ds. Berry Haverkamp in uw midden zult 
ontvangen als dienaar van het Woord? Luistert u naar hem en werkt 
u met hem mee? Omringt u hem en Tanja met uw liefde en uw 
gebeden? 
Wat is daarop uw antwoord? 
  
Antwoord:   Ja  
 
Uw ja-woord mag u bevestigen met het staande zingen op de wijze  
van Psalm 134: 

Doe Gij ons werk gelukken, HEER, 
en laat het strekken tot Uw eer. 
Gij Licht der wereld, ja doorschijn 
geheel ons doen, geheel ons zijn. 
 
Wij mogen leven door Uw kracht, 
de taak door U ons toegedacht 
volbrengend als een heerlijk blijk 
van Christus' komend Koninkrijk. 

 
Slotwoorden aan predikant en gemeente. 
 
Dankgebed en voorbeden. 
 
Kinderen komen terug van de Bijbelklas; zingen Op Toonhoogte 
264 (staande). 

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht, 
wakend of slapend, vervuld van Uw licht. 
 
Geef mij Uw wijsheid, Uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als Uw kind 
dat in Uw armen geborgenheid vindt. 
 
Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht, als een toren van kracht, 
wijs mij omhoog waar Uw liefde mij wacht.            -7- 



Hij heeft haar verworven door Zijn bloed; het is Zijn kerk.  
Aanvaard dan uw dienst met blijdschap, voed uzelf met het Woord 
van God, volhard in het gebed en vertrouw op de kracht van de 
Heilige Geest. 
 
 GELOFTE  
Eenmaal bent u in het ambt van dienaar van het Woord bevestigd.  
Daarbij hebt u uitgesproken dat u de Heilige Schrift aanvaardt als de 
bron van de prediking en als enige regel van het geloof en dat u zich 
wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is.  
U hebt beloofd geheim te zullen houden wat vertrouwelijk te uwer 
kennis mocht komen en uw taak te vervullen overeenkomstig de orde 
van onze kerk.  
Nu u uw ambtsbediening in de gemeente van Christus te 
Giessendam/Neder-Hardinxveld zult voortzetten, vraag ik u daarom: 
 
Gelooft u dat u in uw beroeping door deze gemeente door God zelf 
tot deze dienst bent geroepen? 
 
Ds. Haverkamp: Ja, dat geloof ik. 
 
En belooft u uw ambt ook op deze plaats waardig en trouw te 
bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de 
Heere op uw weg brengt? 
 
Ds. Haverkamp: Ja, dat beloof ik. Daartoe helpe mij God. 
 
 VERBINTENIS 
God, onze hemelse Vader, die u naar deze plaats heeft geroepen, 
verbinde u aan deze gemeente en geve u de genade daarin trouw en 
vruchtbaar werkzaam te zijn. 
 
Toezingen Ds. Haverkamp met de (aangepaste) woorden uit Ps. 
119 vers 9 (staande). 

Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER, 
opdat hij leeft, Uw woorden mag bewaren, 
en dat Uw Geest hem ware wijsheid leert, 
zijn oog verlicht, de nevels op doet klaren; 
dat zijne ziel de wond'ren ziet en eert, 
die in Uw Woord alom zich openbaren. 
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Zingen Psalm 86 vers 6. 

Leer mij naar Uw wil te hand'len, 
'k zal dan in Uw waarheid wand'len; 
neig mijn hart, en voeg het saam, 
tot de vrees van Uwe Naam. 
HEER', mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven; 
'k zal Uw Naam en majesteit 
eren tot in eeuwigheid. 

 
Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Johannes 3:22-36. 
22 Daarna ging Jezus met Zijn discipelen naar het Judese land en 
verbleef daar met hen en doopte. 23 Maar ook Johannes doopte in 
Enon bij Salim, omdat daar veel water was; en de mensen kwamen 
daar en werden gedoopt, 24 want Johannes was nog niet in de 
gevangenis geworpen. 25 Er ontstond dan een woordenstrijd vanuit 
de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. 26 En zij 
gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: Rabbi, Hij Die bij u was 
aan de overkant van de Jordaan, van Wie u getuigenis gaf, zie, Hij 
doopt en allen komen bij Hem. 27 Johannes antwoordde en zei: Een 
mens kan niets aannemen, als het hem niet uit de hemel gegeven is. 
28 U bent zelf mijn getuigen dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus 
niet, maar ik ben voor Hem heen uitgezonden. 29 Wie de bruid heeft, 
is de Bruidegom, maar de vriend van de Bruidegom, die erbij staat en 
hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de Bruidegom. Deze 
blijdschap van mij nu is volkomen geworden. 30 Hij moet meer 
worden, ik echter minder. 31 Wie van boven komt, is boven allen; wie 
uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de 
hemel komt, is boven allen. 32 En wat Hij gezien en gehoord heeft, 
dat getuigt Hij, en Zijn getuigenis neemt niemand aan. 33 Wie Zijn 
getuigenis aangenomen heeft, die heeft daarmee bezegeld dat God 
waarachtig is. 34 Want Hij Die God gezonden heeft, spreekt de 
woorden van God, want God geeft Hem de Geest zonder maat. 35 
De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand 
gegeven. 36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de 
Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van 
God blijft op hem. 
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Collecten; kinderen uit groep 1 en 2 gaan naar de Bijbelklas. 
1. Diaconie:  Stichting Kimon – werk Lea Luiten (Zuid-Afrika) 
2. Eigen gemeente: Eredienst 
 
Zingen Psalm 45 vers 1 en 2. 

Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, 
zal 't schoonste lied van enen Koning zingen, 
terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft, 
is z' als de pen van een, die vaardig schrijft. 
Beminlijk Vorst, uw schoonheid hoog te loven, 
gaat al het schoon der mensen ver te boven; 
gena is op uw lippen uitgestort, 
dies G' eeuwiglijk van God gezegend wordt. 
 
Gord, gord, o Held, uw zwaard aan uwe zijde, 
Uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde! 
Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit, 
rijd zegerijk in uwe heerlijkheid 
op 't zuiv're woord der waarheid. Rijd voorspoedig 
en heers alom rechtvaardig en zachtmoedig. 
Uw rechterhand zal 't Godd'lijk rijk behoên 
en in de krijg geduchte daden doen. 

 
Verkondiging “De stem van de bruidegom”. 
N.a.v. Johannes 3:29 “Wie de bruid heeft, is de Bruidegom, maar de 
vriend van de Bruidegom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich 
zeer over de stem van de Bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is 
volkomen geworden.” 
 
Zingen Op Toonhoogte 354. 

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan, 
samen te dienen, te zien wie U bent, 
want uw woord maakt uw wegen bekend. 
 (Refrein) 

Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, genade en kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 
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Samen te strijden in woord en in werk. 
Één zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. 
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 
 (Refrein) 

 
Verbintenis Ds. Haverkamp aan de gemeente.  
 OPDRACHT  
Gemeente, laten wij dan horen en overwegen wat de kerk aan een 
dienaar van het Woord heeft toevertrouwd.  
Om de kerk van Jezus Christus bij haar roeping in deze wereld te 
bewaren zijn haar ambtsdragers gegeven, die daartoe ontvangen 
hebben de gaven van de Heilige Geest en de opdracht van de 
gemeente. 
Eén van de ambten, die de kerk te allen tijde onderhoudt, is dat van 
dienaar van het Woord. 
Degenen die met dit ambt worden bekleed, werken samen met hun 
medeambtsdragers en zij zullen dienstbaar en herderlijk omgaan met 
de kudde die hun wordt toevertrouwd. 
Zij zullen Gods Woord verkondigen, de vergeving der zonden 
aanzeggen en zorg dragen voor de verbreiding van het evangelie, 
zoals de apostelen als eersten die opdracht van de Heere hebben 
ontvangen. 
Zij zullen de doop bedienen en geloofsonderricht geven. 
Zij zullen voorgaan bij de viering van het Heilig Avondmaal. 
Samen met de gemeente zullen zij toeleven naar de grote Dag van 
God door haar op het hart te dragen en te zegenen en leiding te 
geven aan haar gebed. 
Zij zullen haar onderwijzen en bemoedigen met woord en wandel en 
- even barmhartig als beslist - haar heiligheid hoeden. 
De zieken zullen zij troosten en de stervenden bijstaan. 
Zij zullen, kortom, met de Goede Herder voor ogen, de gemeente 
waaraan zij zijn verbonden, liefdevol begeleiden, zodat zij in deze 
wereld gestalte kan geven aan haar roeping om van het heil te 
getuigen. 
 
En u, Berend Christiaan Haverkamp, die nu gereed staat uw 
ambtswerk op deze plaats te aanvaarden: herinner u altijd met 
dankbaarheid, dat het Christus' eigen kudde is, die u wordt 
toevertrouwd.  
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