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Voorgangers: ds. Louis Wüllschleger en ds. Arie van der Maas 

 

Ouderling van dienst:  dhr. Ko Dieleman  
Diaken: dhr. Kees Jansen 

Organist: dhr. Akko de Feijter  
Koster: dhr. Piet Feleus 

  
Commissie van ontvangst:  

ouderlingen dhr. Jan van der Maale en mw. Elly Tollenaar  
Symbolische bloemschikking: 

mw. Mattie de Schepper en mw. Elly de Jonge 
 

 
Aan onze gasten: 
Van harte welkom in de kerk van de Protestantse gemeente te Hoek.  
Voor de kinderen van o tot 4 jaar is er crèche, de kinderen in de basisschoolleeftijd 
mogen tijdens een deel van de dienst naar de kinderkring. 
In de kerk is ringleiding aanwezig (gehoorapparaat instellen op stand ‘T’) 
er ligt een grootletterliedboek op de tafel aan de ingang van de kerk. 
Van de vieringen worden opnames gemaakt,  
als u geïnteresseerd bent kunt u hiernaar vragen. 
Wij hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen.  
Mocht u verder iets te vragen hebben, dan staan wij u graag te woord. 
 
 

De bloemen uit deze feestelijke dienst, verzorgd door Colinda van der 
Maas, gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar de Hoekse 
gemeenschap van de RK Parochie en naar de Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt.  
Omdat bloemen moeilijk te geven zijn aan een gemeenschap gaan ze 
concreet naar familie Faes, Langestraat 7 en naar familie Harmanny, 
Rozenlaan 11. 
 

De tekst op de voorzijde van de orde van dienst is een gedicht van 
W.A.P. Smit (1903 – 1986) in zijn eigen handschrift. 

 

De Zaaier 
Ik zag op het verlaten land 

Een boer, die eenzaam koren zaaide - 
Hij ging gebogen en zijn hand 

Deed stil het groot gebaar, dat zaaide … 
 

Want zaaien is een needrig werk, 
Dat in ootmoedigheid geschiede – 

En groot is het verborgen werk 
Van God alleen – Wiens wil geschiede … 
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ORDE VAN DIENST 

 
ORGELSPEL   
 
WOORD VAN WELKOM  

       
Dienst van de VOORBEREIDING 

 
AANSTEKEN VAN DE KAARSEN door Sanne Schaub 
 

MUZIEK Saint Saens, Sonata for clarinet and piano, deel Lento,  
             door  Adri-Anne Biesheuvel op klarinet  

 

 
BEMOEDIGING EN DREMPELGEBED              (zo mogelijk staande) 

door ouderling – scriba  Ada Dieleman en gemeente 
 

Vg: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:  Schepper van Hemel en aarde 
 
Vg: Trouw is Hij, tot in eeuwigheid 
Allen:  Nooit laat Hij los het werk van Zijn handen. 
 
Vg: Hier zijn wij o God, 

mensen, overal vandaan. 
Allen:  Hier zijn wij o God, 

als kinderen in uw Naam. 
 
Vg: Soms voelen we ons verloren 
  in deze grote wereld, 
  soms zijn we elkaar kwijt. 
Allen:  Zie ons aan zoals wij zijn, 

met alles wat wij met ons meedragen. 
    
Vg: Soms zijn we vol van onszelf, 
  met last van wat achter ons ligt  
  op de schouders. 
  Soms zijn we leeg, maar met verlangen  
  naar liefde, verlangen naar nieuw begin. 
Allen:  Breng ons bij u en bij elkaar,  
    voedt ons vanuit de bron van uw liefde, 
   Amen 
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ZINGEN:  ‘De vreugde voert ons naar dit huis’       lied 280 vers 1, 2, 3, 6 en 7 

 

De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
 
Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 
 
dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
Vervul ons met een nieuw verstaan 
van ’t woord, waarin Gij spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht aan 
het brood, dat Gij ons breekt. 
 
Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht.               (allen gaan zitten) 
 

Dienst van de BEVESTIGING en VERBINTENIS 
 
INLEIDING 

 

ENKELE PERSOONLIJKE WOORDEN  

om Arie Pieter van der Maas te presenteren aan de gemeente,  

mede vanuit een Bijbelgedeelte: 

Marcus 4 : 26 - 29 

En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad 

uitstrooit op de aarde: hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het 

zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit 

zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de 

aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het 

tijd is voor de oogst.’ 
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OPDRACHT  

 

GEBED 

 

ZINGEN:  ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’      lied 834  

 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 

geheel van U vervuld en rein, 

naar lijf en ziel herboren zijn. 

 

Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
 

GELOFTE  

 

ZINGEN: ‘Ja, God is goed voor Israël’          lied 73 vers 9 

Psalm 73  

 

Nu blijf ik bij U voor altijd, 

God die mij troost, die bij mij zijt, 

mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 

die mij in liefde houdt omvangen. 

Gij neemt mij bij de rechterhand, 

Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, 

uw wijsheid is het die mij leidt 

en eenmaal kroont met heerlijkheid.   

 

VERBINTENIS  
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AANVAARDING EN VERWELKOMING             (zo mogelijk staande) 

 
Vg:   Gemeente, dit is uw predikant, ARIE PIETER VAN DER MAAS. 
    Wilt u hem als herder en leraar in uw midden ontvangen en, voor  
  zover dat in uw vermogen ligt, hem hooghouden in zijn ambt?  
  Wilt u hem omringen met uw medeleven en gebeden en met  
   hem meewerken in de dienst van onze Heer?  
ALLEN: Ja, dat willen wij van harte. 

 

ZINGEN: ‘Dat ’s Heren zegen op u daal’       lied 363 

 

Dat ’s Heren zegen op u daal’, 
zijn gunst uit Sion u bestraal’, 
Hij schiep ’t heelal, zijn naam ter eer 
looft, looft dan allerheren Heer! 
 
 

Dienst van het WOORD 
 
GROET 
 
GEBED BIJ DE OPENING VAN HET WOORD  
 
Na het zingen van ‘Kom mee naar voren allemaal’ gaan de kinderen in de 
basisschoolleeftijd, met het licht van de Paaskaars, naar de kinderkring o.l.v.  
Nellie de Putter en Dagmar Elve  
 
ZINGEN:  ‘Kom mee naar voren allemaal’ 
 

Kom mee naar voren allemaal dan horen wij een nieuw verhaal, 
Hoe God van alle mensen houdt en zijn rijk steeds verder bouwt. 
 

“Ik ben bij je” is Zijn naam, “ik ben bij je” is Zijn naam, 
’t is Zijn voor- en achternaam. 
 
EVANGELIELEZING:   Marcus 4 vers 30 t/m 32                lector: Piet Meijer 

 
En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door 
welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? Het is als een zaadje van de 
mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid 
wordt. Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle 
planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn 
schaduw kunnen nestelen.’ 
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ZINGEN: ‘Laat de woorden die we hoorden’     lied 422 

 

Laat de woorden 
die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 
 
Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 
 
Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 

 

VERKONDIGING  
  
ORGELSPEL 
 
 
ZINGEN: ‘Heb dank, o God van alle leven’         lied 315 

 
  na het zingen van dit lied komen de kinderen terug in de kerk onder orgelspel 

 
Heb dank, o God van alle leven, 
die zijt alleen Uzelf bekend, 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
uw licht en liefde-ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
nu wijkt uw troost niet meer van de-aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen 
werd kinderen geopenbaard. 
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En of een mens al diep verloren 
en ver van U verzworven is, 
Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
vernieuwd door uw getuigenis. 
Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
heeft uit het graf ons opgericht, 
doet ons in vrijheid ademhalen 
en leven voor uw aangezicht. 
 
Gemeente, aan wier aardse handen 
dit hemels woord is toevertrouwd, 
o draag het voort naar alle landen, 
vermenigvuldigd duizendvoud. 
Een stem zegt: Roept! Wat zoudt gij roemen 
op mensengunst of – heerlijkheid? 
’t Verwaait als gras en weidebloemen. –  
Gods woord bestaat in eeuwigheid! 
 
 

Dienst van DELEN, DANKZEGGING en GEBEDEN 
 
MET DE KINDEREN EN TIENERS door jeugdouderling Daniëlle Rijksen  
 
ENKELE WOORDEN NAMENS DE GEMEENTE 
 door de voorzitter van de kerkenraad, ouderling Henk Siersema 

 
 
ZANG EN SAMENZANG:  ‘Tienduizend redenen’      Opwekking, lied 733  

door Connie van Hermon en ds. Arie van der Maas,  
begeleid door Joke de Putter  

 
De zon komt op, maakt de morgen wakker;  
mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,  
laat mij nog zingen als de avond valt.  
 

Refrein:  Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.  
Met meer passie dan ooit;  
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.  
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Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.  
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.  
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;  
tienduizend redenen tot dankbaarheid.  
 

Refrein  Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.  
Met meer passie dan ooit;  
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.  

 

En op die dag, als mijn kracht vermindert,  
mijn adem stokt en mijn einde komt,  
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;  
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.  
 

Refrein  (2x Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.  
Met meer passie dan ooit;  
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.  

 

 
INZAMELING VAN DE GAVEN door diaken Kees Jansen en  
ouderling – kerkrentmeester Jan Hollebek. 

 
Onze gaven zijn bestemd voor Missionair Werk & Kerkgroei van de 
Protestantse Kerk in Nederland en voor de IZB, Vereniging voor 
zending in Nederland.  
Tijdens de collecte wordt er gespeeld door een aantal tieners van de 
gemeente.  
 

 
GEBEDEN              Marinka Mahu en Cor-Elli de Bruijn 

           (leden Werkgroep Liturgie & Eredienst) 

– Dankgebed – Voorbede – Stil gebed  
afgesloten met het gezamenlijk zingen van ‘Onze Vader in de hemel’  

lied 1006  
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HEENZENDING  

 
SLOTLIED: ‘Vervuld van uw zegen’     lied 425 
 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
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ZEGEN    
      Allen: 
                                              

 
 
 

 
Dienst van de NABETRACHTING  

 
GELEGENHEID VOOR EEN ENKEL WOORD  
 
DANKWOORD door ds. Arie van der Maas 
 
GELEGENHEID VOOR GELUKWENSEN VOOR IN DE KERK  
 
COLLECTE BIJ DE UITGANG  bestemd voor plaatselijk kerkenwerk   
 
MUZIEK BIJ HET UITGAAN VAN DE KERK  
van Bach tot Biddinghuizen, de muziekkeuze van ds. Arie van der Maas: 
o.a. delen uit het Magnificat van J.S. Bach, Opwekkingsliederen, liederen uit 
het nieuwe Liedboek en delen uit de Vier Jaargetijden van A. Vivaldi. 
 
 

  
Na afloop is ieder van harte welkom in het kerkcentrum voor verdere 

ontmoeting, onder het genot van koffie, thee of frisdrank en iets lekkers. 
 

Voor de mensen ‘van ver’ is er aan het eind van de middag  
soep met een broodje. 

 
 
 
 
Wie naar aanleiding van deze dienst of om andere redenen graag contact zou willen met 
iemand van de kerk kan contact opnemen met ds. Arie van der Maas, (tel. 0113-621321 / 
06-13423121, apvdmaas@zeelandnet.nl of via facebook) of met de scriba van de 
kerkenraad mw. Ada Dieleman (0115 – 441444 / adadieleman@zeelandnet.nl )  

 
 

Website van de Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl 
Ook via facebook zijn we als gemeente te vinden! 

mailto:adadieleman@zeelandnet.nl
http://www.pknhoek.nl/

