
 

 

 

Eredienst zondag 5 februari 2023 
Bevestiging en intrede van  

proponent Nicolien Luitwieler 
 

                 

 



 

 

5e zondag na Epifanie 

Protestantse Gemeente Willemstad 
Koepelkerk  

 

Thema: ‘Van wie ben jij?’ 

 

 

 

 

Voorgangers: ds. Erica Scheenstra, ds. Ruud Stiemer (bevestigers) 

en 

ds. Nicolien Luitwieler (na de bevestiging) 

 

 
 
 

 
 

Ouderling van Dienst: Paul Vergouwe 

Diaken van Dienst:   Corrie Blokland 

Lector:    Janny Punt 

Muzikale medewerking:  

Organisten:    Ruud Krijnen en Rick Hitzerd 

Cantorij o.l.v.   Hans Jansen 

Dwarsfluit:   Erika Tange 

 

 
Liturgisch bloemstuk: Petra Hartvelt  

PP/beamer en camera:  Piet Louwen, Korstiaan Dane en Kevin Smits 

  



 

 

VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 

 
Welkom (ouderling van dienst) 
 

allen gaan staan 
 

Aanvangslied 280: 1, 2, 3, 4 en 5 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’  
(cantorij 1 en 3, allen 2, 4 en 5) 
 

Stilte 
 
Groet en bemoediging 

Voorganger: 
Genade zij u en vrede 
van God onze Vader  

en van Jezus Christus, onze Heer 
in de gemeenschap van de heilige Geest. 
 

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: die trouw is voor eeuwig 

G: DIE NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON 
 
Drempelgebed 

 
allen gaan zitten 
  
Inleidende woorden 
 

Kyrie 
 
Glorialied: psalm 150 ‘Loof God, loof Hem overal' (allen) 
 
 
DIENST VAN DE BEVESTIGING 

 
PRESENTATIE 
 

Voorganger: 
… 
Zij is waardig om in het ambt bevestigd te worden,  

waartoe de kerk van Christus haar geroepen heeft. 
Loven wij de Eeuwige.  

 
 G: WIJ DANKEN GOD 
 

OPDRACHT 
 
GELOFTE 



 

 

GEBED 

Gebed om de Geest: Lied 681 ‘Veni Sancte Spiritus’ - Taizé (cantorij en allen) 
 
Vertaling: 
Kom, heilige Geest, 
ontsteek het vuur van uw liefde 

 
Bevestigingsgebed en handoplegging 
 

• ds. Ruud Stiemer, predikant PG Den Bosch (stage)  

• Lianne Knook, voorzitter en ouderling PG Willemstad 

• Johan Bos, kerkelijk werker PG Willemstad 

• ds. Edward van ’t Slot, hoogleraar beroepsvorming en spiritualiteit PThU 
(begeleider onderzoek) 

• Tineke Renkema-Boersma, geestelijk begeleider 

• ds. Kees Verduin, geestelijk verzorger GGz (stage) 
 
BEKLEDING MET DE STOLA  

(diaken van dienst) 
 
AANVAARDING EN VERWELKOMING 

 
allen gaan staan 
 

Voorganger:  
Gemeente, dit is uw predikante.  
Belooft u Nicoline Martine Luitwieler als herder en leraar liefdevol in uw midden te 

ontvangen, haar hoog te houden in haar ambt, haar te dragen in uw gebeden, te 
omringen met uw meeleven en met haar mee te werken in de dienst aan onze 
God? 

Wat is daarop uw antwoord? 
 

G: JA, VAN HARTE! 
 

Lofprijzing: Lied ‘Aan U, Vader, alle glorie’ - Sytze de Vries, melodie: Lied 103C (allen) 
 
Aan U, Vader, alle glorie 
om het lichten van uw trouw, 

die met vrede uit de hoge 
onze aarde nieuw bedauwt. 
U de ere, U de glorie, 

zon die ons in leven houdt. 
 
Om de Zoon U alle glorie, 

woord van eer ons toegezegd. 
Vleesgeworden Vriend en Naaste, 
ons tot brood voor onderweg. 

U de ere, U de glorie, 



 

 

woord op onze tong gelegd. 
 
Door de Geest U alle glorie, 

die als lofzang in ons leeft 
en als nieuwe wind de aarde 
eenmaal haar gelaat hergeeft. 

U de ere, U de glorie, 
adem die in mensen leeft. 

 
allen gaan zitten 
 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 

Groet 
V: De Eeuwige is met u! 
G: OOK MET U IS DE EEUWIGE 

 
Vredeswens: Lied ‘De vrede van de aarde en de hemel’ - Iona 47  
(cantorij 1e en 2e keer, allen 3e keer)  
 

 

Moment van de kinderen ‘woord in beeld: van wie ben jij?’ 
 
Kinderen naar kindernevendienst 
 
Muziek 
 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 
  



 

 

Lezing (lector)  
1 Korintiërs 1: 1-3, 10-13 en 3: 4-9a 
 

1 Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God, en van onze 
broeder Sostenes. 2 Aan de gemeente van God in Korinte, geheiligd in Christus Jezus en 
geroepen om Gods heiligen te zijn, en aan allen die de naam van onze Heer Jezus 

Christus aanroepen, waar dan ook, bij hen en bij ons. 3 Genade zij u en vrede van God, 
onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. (…) 

 
10 Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen 
eensgezind te zijn: om scheuringen te vermijden en in uw denken en uw overtuiging 

volkomen één te zijn. 11 Door Chloë’s huisgenoten is mij namelijk verteld, broeders en 
zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst. 12 Ik bedoel dat de een zegt:  ‘Ik ben van 
Paulus’, een ander:  ‘Ik van Apollos’, een derde: ‘Ik van Kefas’, en een vierde:  ‘Ik van 

Christus’. 13 Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of is het in de 
naam van Paulus dat u bent gedoopt?  
 

hoofdstuk 3: 
4 Wanneer de een zegt:  ‘Ik ben van Paulus’, en een ander:  ‘Ik van Apollos’, bent u dan 
niet als alle andere mensen? 5 Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Zij zijn niet 

meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht, beiden op de wijze die de Heer hun 
heeft geschonken. 6 Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen 
groeien. 7 Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want Hij 

doet groeien. 8 Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al worden ze ieder apart 
beloond overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven. 9 Dus wij zijn 
medewerkers van God en u bent zijn akker. 

 
Cantorij: Epistelmotet over 1 Korintiërs 3: 7-9 - Hans Jansen (cantorij) 
 
Lied 969 ‘In Christus is noch west noch oost’ 
(allen 1, 3 en 4, cantorij 2) 
 
Verkondiging 
 

Lied 528 ‘Omdat Hij niet ver wou zijn’  
(cantorij 1, 2, 3 – allen refrein, vers 4 en 5 geheel door allen) 
 

 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN  
 

Dankgebed, voorbeden (met kyrie door cantorij), stil gebed en onze Vader 
Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome;  
uw wil geschiede, gelijk in de hemel alsook op aarde.  

Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij 
vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den 

boze. Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. 
Amen. 
 

Collecten en muziek 
 



 

 

Kinderen komen terug 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
allen gaan staan 
 

Slotlied: ‘Behoed en bewaar Gij ons lieve God’ – Tekst en melodie: Anders Ruuth, 
vertaling: Alex van Ligten (Cantorij 1, allen 2, 3 en 4)  
 
1: Behoed en bewaar Gij ons, lieve God, 
wijs Gij ons de goede wegen. 

Wil in de woestijn het manna zijn 
Omgeef Gij ons met Uw zegen. 
Wil in de woestijn het manna zijn, 

Omgeef Gij ons met Uw zegen. 
 
2: Behoed en bewaar Gij ons, lieve God,  

wees met ons in al het lijden. 
Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht  
nabij ons in donk’re tijden.  

Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht 
nabij ons in donk’re tijden.  
 

3. Behoed en bewaar Gij ons, lieve God,  
en geef geloof en vertrouwen; 
een vlam, die niet dooft, in vrede gelooft.  

Geef dat wij daar zelf aan bouwen.  
een vlam, die niet dooft, in vrede gelooft. 

Geef dat wij daar zelf aan bouwen.  
 
4. Behoed en bewaar Gij ons, lieve God. 

omgeef Gij ons met Uw zegen. 
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn, 
en zet ons op nieuwe wegen. 

Wil in de woestijn een bron voor ons zijn, 
en zet ons op nieuwe wegen. 
 

Zegen met gezongen amen  
 
allen gaan zitten 
 
Toespraken 
 

Orgelspel 
 

 
U en jij bent van harte uitgenodigd om ds. Nicolien Luitwieler en haar man Ronald Schippers te 
feliciteren en welkom te heten in onze gemeente en elkaar te ontmoeten onder het genot van 

koffie/thee en een drankje. 
 

Koffie/thee en drankje wordt verzorgd door restaurant De Rosmolen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 


