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Muziek: uit Sonata Prima, Giovanni Buonaventura Viviani 

Welkom en mededelingen  

Zingen: lied 1005 – Zoekend naar licht 

 
 
2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord.  Refrein 

 
3. Zoekend naar brood lijden zij honger, 
zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 
U bent de vredevorst.  Refrein 
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4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. Refrein 
 
5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is.  Refrein 
 

Bemoediging 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft.  
 die trouw is tot in eeuwigheid 
 en niet loslaat wat zijn hand begon. 
 
Drempelgebed: lied 298 – Eeuwige, onze God 

 

 



4 
 

  
gemeente gaat zitten 

 
PRESENTATIE VAN DE PREDIKANT 
Korte presentatie door de voorzitter van de kerkenraad.  
 
voorganger 

Dan stel ik vast dat er geen bezwaren zijn. Wij mogen hem verbinden aan deze 
gemeente, waartoe de Kerk van Christus hem geroepen heeft.  
Loven wij de Eeuwige. 

    Allen: Wij danken God.  
 
OPDRACHT 
voorganger 
Bij de Paaskaars 

Gemeente, laten wij luisteren naar wat de Kerk aan haar predikanten,                        
als dienaar van het Woord, heeft toevertrouwd.  
 
Samen met hun mede-ambtsdragers, zetten zij zich met liefde in voor de 
gemeenschap en gaan zorgvuldig om met de mensen die aan hen worden 
toevertrouwd. Allen worden wij geroepen om gemeente te zijn, lichaam van 
Christus, volk van God, schepping van de Geest.  

 
Hier is het licht ontstoken dat het duister verdrijft en teken is van Gods trouw.  
In dit licht zul jij, René Silvis, je werk doen, ons voorgaan op de weg met God. 
Dat wij in God mogen geloven zoals in de opkomende zon. Niet omdat we het 
licht zien, maar omdat wij daardoor al het andere zien.  
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 Kinderen ontsteken de tafelkaarsen 
 
Zingen: Lied 285 – Het licht is ons voorgegaan 

 
2. Dit licht is voor ons de zon! 
Het zegt hoe de goede God 
het donker van onze nacht 
met liefde overwon. 

 
Bij de lezenaar 
 De weg van de Eeuwige is geplaveid met zijn Woord en onze levens.  

Wij zijn gemeente door te luisteren naar deze oude woorden.  
We bewaren ze in ons hart om zo te groeien en volwaardig mens te zijn.  
Hier, met de verhalen van de Schrift, begint het voor iedereen die wil geloven.  
Jij, René Silvis, bent vanaf vandaag in deze gemeente uitlegger van het Woord.  
Je bent de eerste niet die geroepen is om dit te doen.  
Je staat in een lange rij van mensen die je zijn voorgegaan.  
Je zal eigen woorden moeten zoeken, je zal moeten bidden en moeten 
luisteren naar God, om op je eigen wijze te kunnen zeggen wat de Schrift ons 
aanreikt; om mensen een spiegel voor te houden en te bemoedigen,  
te bevragen en aan te zetten tot verantwoordelijkheid 
met het Woord dat de Levende ons heeft gegeven.  
 
De ouderling overhandigt de kanselbijbel aan de predikant,  
die deze op de tafel legt.  
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Zingen: lied 335 – Hoor het woord  
 voorzang en allen 

 
 
Bij de doopvont  

God is de bron van ons geloof. God zegt ‘ja’ tegen ons.  
Bij het teken van het water in de doopvont  
bevestigen wij dat ‘ja’ van God. 
Zoals Hagar bij de put Lachai-Roï ontdekte  
dat God naar haar omzag; 
zoals de zoon van Jochebed  
met zijn mandje uit het water werd getrokken  
en de naam Mozes ontving;  
zoals voor het volk Israël, volwassenen en kinderen  
en met hen een menigte van allerlei slag,  
door de Rietzee trok vanuit Egypte en veilig de overkant bereikte;  
zoals het water van de Jordaan,  
grens naar het land van belofte,  
waar Jezus zich door Johannes liet dopen  
om daardoor alle gerechtigheid te vervullen;  
zo is de doop teken van dood én van opstanding.  
 
Wij zijn met Jezus mee begraven en staan met hem op,  
tot nieuw leven. Hier zul jij staan, René Silvis, 
 en dopen in de naam van God:  
Vader, Zoon en heilige Geest.  
 
Twee tieners gieten water in de doopvont. 
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Zingen: lied – Gedoopt met water (John L. Bell, vertaling René Silvis) 
 voorzang en allen 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de tafel 

Rond deze tafel komen wij als gemeente samen.  
We geven elkaar brood en de beker en wensen elkaar de vrede toe.  
We delen in het leven dat Jezus ons gegeven heeft,  
om zo een gemeenschap te zijn van mensen die elkaar in het oog houden  
en hun hart openstellen voor elkaar, de wereld en Gods Koninkrijk.  
 
En jij, René Silvis, gaat voor in ons vieren, met gebeden en liederen,  
met woord en sacrament. Jij zal dankzeggen, brood breken  
en wijn uitschenken. Wij zullen daarin betrokken worden.  
En wij zullen delen.  
 
De diaken van dienst plaatst een schaal en een kan op de tafel.  

 
Zingen: lied 975 – Jezus roept hier mensen samen
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2. Jezus roept ons te belijden             3. Jezus roept ons tot de ander, 
Hem als Heer van het heelal,              zo verschillend als wij zijn, 
hoeder van ons broze lichaam,          ras of  huidskleur, rangen, standen – 
redder van wie faalt of valt.                Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Zing het uit, laat elk het horen,          Ga met vrienden en met vreemden, 
zing het heilige verhaal,                       ga met mensen, groot en klein, 
zeg de wereld: Christus’ glorie            ga met zaligen en zoekers, 
is op aarde neergedaald.                     die op zoek naar waarheid zijn. 
 
4. Jezus roept ons tot zijn tafel, 
breed en wereldwijd gedekt, 
waar de kerk bezit haar aardse 
hemelse ontmoetingsplek. 
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 
deel het lied van liefde weer, 
deel het feest voor heilige zondaars, 
wees te gast bij God de Heer. 
 
Bij de afbeelding van Sint Martinus en de Geef en neem kist 

Dit is het huis, waar we samenkomen, waar we luisteren, door woord en 
brood gevoed worden, waar we opgeroepen worden, rust vinden en waar we 
in alles gezegend worden om onze taak in de wereld te volbrengen. Zo is Sint 
Martinus voor ons een voorbeeld en zien wij de Geef en neem kist voor ons 
als een opdracht en uitnodiging.  
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Wij zullen openstaan voor de mensen van het dorp en hen die voorbij komen, 
wij zullen elkaar ontmoeten en zieken troosten, wij zullen wie geen helper 
hebben hulp bieden en de stervenden bijstaan, wij zullen niet ophouden te 
bidden en God te eren in onze woorden en daden. 

 En jij, René Silvis, zal ons bij die taak begeleiden en aansporen, 
ons bevragen en onderwijzen, ons leiden en bemoedigen. 
 

Zingen: lied 361 – Er heeft een stem gesproken: 1 en 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Behoud het woord, de gaven, 
met wakkere zin; 
volhard uw taak te dragen 
en leef daarin! 

 
voorganger 

En jij René Silvis, die nu gereed staat je ambtswerk op deze plaats te 
aanvaarden: aanvaard je dienst met blijdschap, blijf jezelf sterken en voeden 
met het Woord van God, blijf bidden en vertrouw op de kracht van de heilige 
Geest.  

 
GELOFTE 
 
                                                          De te bevestigen dienaar gaat staan  
Voorganger 

René, iets meer dan 25 jaar geleden ben je in het ambt van Dienaar des 
Woords bevestigd. Je hebt daarbij uitgesproken dat je de Heilige Schrift 
aanvaardt als de bron van je geloof en van de verkondiging en dat je je wilt 
verzetten tegen alles wat ingaat tegen Gods onvoorwaardelijke liefde voor 
ieder mens.  
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Je hebt beloofd geheim te houden wat je vertrouwelijk ter kennis mocht 
komen en je taak te vervullen in overeenstemming met de orde van onze 
kerk. Nu je van de Protestantse Gemeente Venlo en omstreken bent 
losgemaakt en die gemeente hebt verlaten neem je mee wat jou door 
mensen is toevertrouwd en blijft daar wat niet tot vrede strekt. Wij danken je 
voor de inzet en de liefde waarmee je tot nu jouw dienstwerk in de 
Protestantse Kerk hebt vervuld. Wij zijn blij dat jij jouw dienstwerk hier wilt 
voorzetten. Nu jij je ambtswerk hier in Warnsveld/Leesten als predikant zult 
voortzetten vraag ik je daarom: geloof je dat je in jouw beroeping door deze 
gemeente door God zelf bent geroepen? 

 
Predikant 
 Daar vertrouw ik op. 
 
Voorganger 

Beloof je om jouw ambt ook op deze plaats waardig en trouw te dragen,                
met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die God op jouw weg 
brengt? Beloof je ook hier geheim te houden wat mensen je in vertrouwen 
hebben verteld, en beloof je dit alles te doen in overeenstemming met de 
orde van onze kerk? 
 

Predikant 
 Met Gods hulp, ja van harte. 
 
Verbinteniszegen 

       De predikant knielt op de knielbank.   
Voorganger 
 Eeuwige, onze God, wij danken U: dat U Jezus Christus, gegeven hebt tot 

hoofd van onze gemeenschap. Dat Hij in zijn dood de dood overwon en 
talenten gaf aan mensen: om te dienen en om leiding te geven. Wij danken U 
dat U René geroepen hebt tot het ambt van predikant en dat wij hem 

  vandaag in uw naam, mogen verbinden aan deze gemeente.  
  Daarom vragen wij U: 
 
De bevestiger legt hem de beide handen op 
 Zend nu op uw dienaar René Silvis uw heilige Geest, 
 de Geest die U door uw Zoon 
 ook aan de apostelen geschonken hebt, 
 om in liefde om te zien naar mensen, 
 om trouw en vruchtbaar werkzaam te zijn 
 en uw gemeente te bewaren bij haar roeping.   
 Allen: Amen. 
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Ook anderen spreken een zegen uit. Na elke zegen klinkt: 
 Amen. 
 
Zingen: lied 426 – God zal je hoeden 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

AANVAARDING EN VERWELKOMING 
       Allen staan 
voorganger 
 Gemeente, dit is uw predikant. 

Wilt u ds. René Silvis als herder en leraar in ons midden ontvangen  
en aanvaarden met de gaven hem gegeven en met de beperkingen  
die hem eigen zijn. Zult u hem hooghouden in zijn ambt en dragen in uw 
gebeden als dienaar van God en zijn gemeente? Wilt u hem vertrouwen 
geven, zodat hij zijn taak met vreugde kan uitoefenen? En wilt u met 
elkaar zoeken naar een gelovig denken en handelen in deze wereld? 

 
gemeente: Met Gods hulp, ja van harte! 
 
 
Afscheid van waarnemers  
De kerkenraad bedankt ds. Simon Sluis en ds. Pieter Dirk Wolthaus  
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GROET 
De nieuw-verbonden dienaar neemt de leiding van de dienst over. 
 De Eeuwige zij met U. 
 Ook met U zij de Eeuwige.  
 
Voor kleine en grote oren 
 
Gebed  
 
Muzikale lezing uit de Geschriften: Psalm 23e – De Heer is mijn herder  

 
 
Voorzang  De Heer is mijn herder, 
    mij zal niets ontbreken. 

Hij wijst mij te liggen 
in grazige weiden, 
hij voert mij naar wateren der rust. 
Hij behoedt mijn ziel voor verdwalen.   Allen Refrein 
 
Hij leidt mij in sporen van waarheid 
getrouw aan zijn naam. 
Moest ik gaan door het dal van de schaduw des doods, 
kwaad zou ik niet vrezen. 
Want naast mij gaat Gij, 
uw stok en uw staf 
zij doen mij getroost zijn.  Allen Refrein 
 
Een tafel richt Gij mij aan 
in het aangezicht van mijn belagers 
en zalft met olie mijn hoofd. 
Mijn beker vloeit over.  Allen Refrein 
 
Zo zijn dan geluk en genade om mijn schreden 
al de dagen mijns levens. Verblijven mag ik  
in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Allen Refrein 

 
Lezing uit de Brieven: Efeziërs 5,8-14 
 
Muziek: Ontwaak gij die slaapt, Wim Bomhof 
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Prediking 
 
Zingen: We are marching in the light of God 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANKZEGGING EN VOORBEDEN 
 
Mededelingen 
Acclamatie: 368d – Houd mij in leven (2x) 

 
Dankgebed en voorbeden 

Stil gebed 
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Acclamatie: 368d – Houd mij in leven (2x) 
 
Onze Vader  
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid.  
Amen. 
 
Inzameling: 1 Den Bouw 2 Onderhoud Martinuskerk 
Tijdens de inzameling klinkt: Con spirito, Thomas Arne 
 
ZENDING EN ZEGEN 
Lied: 418 – God geef ons de kracht 
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2. Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – vruchtbaar in de Heer. 
 
3. Vrede, vrede laat Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede ons hart rusten mag. 
 
4. God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 

 
Zending 
 
Zegen 
allen lied 431b – Amen  

 
Toespraak namens de kerkenraad 
 
Muziek: uit Sonata Prima, Giovanni Buonaventura Viviani 

 

Voorgangers: ds. Stijn van der Woude en ds. René Silvis 
Ouderling van dienst: Marianne Mak 
Diaken van dienst: Arjan Slot 
Kerkrentmeester: Jappie Berger 
Organist: Rodyan van den Brink 
Trompet: Henri Knol 
Lector: Ykje Iedema 
 

week 11 - 2023 Martinuskerk, Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten 
Liedboeklicentienummer: L 16303 
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