
 

 
 

EREDIENST 

 

waarin ds. Arie van der Maas zal worden verbonden  
als classispredikant aan de classis Delta. 

 

 
 

 
 

 
 

Zondag 30 september 2018, 15.00 uur 
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Bij de Tafel staat een symbolische schikking die voor deze dienst is gemaakt 

door Colinda van der Maas. Een zestal kleine creaties van verschillende 

witte bloemen vertegenwoordigen de zes voormalige classes waaruit de 
nieuwe classis Delta (Zeeland en Zuid-Hollandse eilanden) is gevormd. De 

zevende en centrale bloemcreatie in rood staat voor de verbindende Liefde 

van Christus en voor de Heilige Geest. Het geheel is gemaakt op een basis 

die gevormd wordt door twee met elkaar verbonden oude wijnstronken. 
 

Foto voorzijde: Bloeiende boomgaard van Tonni en Desirée Krijger in 

Driewegen, Zak van Zuid-Beveland.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Voorgangers:  Ds. Piet de Graaf, Zierikzee, preses classis Delta 
  Ds. Arie van der Maas, Wemeldinge 
Organiste:  Rianda Dorst – Dalebout, Oosterland 
Muziek:  Hans Timmerman, Wemeldinge (basgitaar)   
    Wieke Biesheuvel, Hoek (zang)  
   Hannelore van der Maas, Heerjansdam (piano) 
 
Tijdens de eigenlijke verbintenis en zegening zal een kring worden gevormd 
van vertegenwoordigers van gemeenten uit de classis en de bredere kerk. Aan 
de kring nemen deel ds. Jacobine Scholte – de Jong uit Middelburg, diaken Ko 
Kloet uit Goes, ouderling Adri Stolk uit Middelharnis, ouderling Piet van den 
Boogaart uit Oud- Beijerland, ouderling Joke Steeneveld – de Meer uit 
Schoondijke (allen lid van het breed moderamen), oud preses van de generale 
synode en lid van de selectiecommissie ds. Karin van den Broeke uit 
Wissenkerke en de huidige preses van de generale synode ds. Saskia van 
Meggelen uit Breda. De oecumenische contacten worden vertegenwoordigd 
door diaken Egbert Bornhijm van het Bisdom Breda, voorzitter van de Raad 
van Kerken Zeeland.   
 



Van harte welkom! 
 

Orgelspel 

 
Welkom en mededelingen 

  Door ouderling van dienst André Flikweert van de Hervormde 

  gemeente te Zierikzee.  

 
Intochtslied: Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren.  

   (Psalm 103: 1, 2 en 9, psalm van de zondag) 

 

1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,  
laat al wat binnen in mij is Hem eren,  

vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid,  

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,  

die u geneest, die uit het graf uw leven  
verlost en kroont met goedertierenheid. 

 

2. Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,  

dat uw bestaan, met glorie begenadigd,  
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt.  

Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen,  

Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen,  

op Israël zijn zegen uitgestort. 
 

9.  Laat heel het machtig koninkrijk des Heren  

zijn grote naam, zijn grote daden eren.  

Kom allen tot de lof des Heren saam.  
Lof zij de Heer in hemel en op aarde,  

die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,  

en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. 

 
Moment van stilte en inkeer 

 

Bemoediging en Groet 

 
Inleiding op de dienst en openingsgebed 

 

Lied van toenadering: ‘Stil, mijn ziel, wees stil’ (Opwekking 717), 

  door Wieke, Hannelore en Hans. 
 

 

 

 



Presentatie 

V Gemeente van Zierikzee, gemeenten van de classis Delta, 
ds. Arie van der Maas is door de classicale vergadering  

benoemd en beroepen als classispredikant  

en staat nu gereed om als predikant in algemene dienst  

aan deze classis te worden verbonden.  
Voordat we overgaan tot deze verbintenis  

zullen we horen en overwegen  

wat de kerk aan de dienaar van het Woord in het algemeen 

en de classispredikant in het bijzonder heeft toevertrouwd. 
 

Inleiding  

V Om de kerk van Jezus Christus bij het heil te bepalen 

en 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 kerk. 
 

Eén van de ambten die de kerk te allen tijde onderhoudt, 

is dat van de dienaar van het Woord. 

Degenen die met dit ambt worden bekleed, 
werken samen met hun mede-ambtsdragers 

en zullen dienstbaar en herderlijk omgaan 

met de kudde die hen wordt toevertrouwd. 

 
Uit het midden van de dienaren van het Woord 

zijn de classispredikanten geroepen, 

om samen met de classicale vergadering, 

toezicht te houden op het kerkelijk leven in de classis 
in een geestelijk leiderschap dat niet heerst maar dient. 

De classispredikanten representeren de classicale vergadering 

bij de gemeenten en haar kerkenraden,  

om hen te bepalen bij het hart van kerk zijn:  
getuigen van het evangelie,  

bouwen aan de geloofsgemeenschap,  

gestalte geven aan het diaconaat, de zending  

en de missionaire roeping in kerk en samenleving. 
Zij zullen, in vertrouwen op de Geest, 

de gemeenten en hun ambtsdragers inspireren  

tot ontmoeting en gesprek,  

tot het delen van vreugde en zorgen,  
en het zoeken naar wegen, nieuwe en vertrouwde,  

om kerk te zijn in deze tijd,  

in verlangen naar de toekomst van Gods rijk. 



 

De classispredikanten zijn geroepen mede zorg te dragen 
voor het geestelijk welzijn van de predikanten en kerkelijk werkers, 

naar hen te luisteren,  

hen te bemoedigen met het oog op hun roeping: 

dienend voorgaan in geloof, hoop en liefde. 
Zij zullen, kortom, met de goede Herder voor ogen, 

de gemeenten en ambtsdragers die hen zijn toevertrouwd,  

liefdevol begeleiden, 

zodat zij in deze wereld gestalte kunnen geven aan hun roeping  
om het Woord te horen, verkondigen en dienen. 

 

Opdracht  

V En u, Arie Pieter van der Maas, die nu gereed staat uw ambtswerk  
verbonden aan deze classis te aanvaarden:  

herinner u altijd met dankbaarheid,  

dat het Christus’ eigen kudde is, die u wordt toevertrouwd.  

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  

V  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 tot uw kennis mocht komen  

en uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk.  
 

Nu u uw ambtsbediening in de classis Delta 

zult voortzetten, vraag ik u daarom: 

  Gelooft u dat u in uw beroeping door deze classis 
  door God zelf tot deze dienst bent geroepen?  

 

Antwoord:   Ja, dat geloof ik.  

 
V   En belooft u uw ambt ook op deze plaats  

waardig en trouw te bedienen met liefde voor de kerk 

en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?  

 
Antwoord:   Ja, dat beloof ik. 

   Daartoe helpe mij God. 

 



Vertegenwoordigers vanuit verschillende gemeenten uit de classis en de 

bredere kerk vormen een open kring rondom de geknielde, te verbinden 
classispredikant. 

 

V  Broeders en zusters, 

laten wij zingen en bidden tot de almachtige God 
in gemeenschap met heel de Kerk in hemel en op aarde, 

dat Hij zijn genade geeft aan hem 

die Hij geroepen heeft als dienaar van het Woord. 

 
Zingen: Kom Schepper Geest, Lied 360: 1, 3 en 4 

 

1. Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 

    houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
    vervul het hart dat U verbeidt, 

    met hemelse barmhartigheid. 

 

3. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
    o hand die God ten zegen houdt, 

    o taal waarin wij God verstaan, 

    wij heffen onze lofzang aan. 

 
           4. Verlicht ons duistere verstand, 

    geef dat ons hart van liefde brandt, 

    en dat ons zwakke lichaam leeft 

    vanuit de kracht die Gij het geeft. 
 

Bevestigingsgebed  

V Gezegend zijt Gij, Heer onze God, die Israël uit Egypte hebt bevrijd en 

uitgeleid door de dienst van Mozes, Mirjam en Aäron. Gij die uw volk profeten, 
priesters en koningen hebt gegeven, mensen geroepen tot uw dienst, gezalfd 

met uw Geest. Gezegend zijt Gij, Heer, onze God, die uw Zoon hebt 

gezonden, Jezus Messias, die kwam om te dienen en mensen heeft geroepen 

om in zijn naam elkaar bij te staan en de weg te wijzen. Gij zijt het, die ook 
heden uw gemeenten in de classis Delta een dienaar schenkt die in een 

dienend geestelijk leiderschap gemeenten en ambtsdragers liefdevol 

begeleidt om hen toe te rusten tot goede woorden en werken. 

 
Verbintenis 

V God onze hemelse Vader, 

die u voor dit dienstwerk heeft geroepen, 

verbinde u aan deze classis 
en geve u de genade, 

dat u daarin trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn. 

 



Vertegenwoordigende kring:  

    HALLELUJA, ZO ZEGENE U DE EEUWIGE GOD! 
 

(Allen gaan staan) 

 

Zingen: Lied 363 – Psalm 134: 3 (oude berijming)  
 

Dat ’s Heren zegen op u daal, 

Zijn gunst uit Sion u bestraal, 

Hij schiep ’t heelal, zijn naam ter eer 
Looft, looft dan aller heren Heer! 

 

Aanvaarding en verwelkoming  

V Gemeenten uit de classis Delta, dit is uw classispredikant. 
Wilt u hem als herder en leraar in uw midden ontvangen 

en hem, voor zover dat in uw vermogen ligt,  

hooghouden in zijn ambt? 

Wilt u hem omringen met uw meeleven en gebeden 
en met hem meewerken in de dienst van onze Heer? 

 

A  Ja, van harte. 

 
Zingen: ‘De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt’ (Lied 686). 

Dit lied krijgt in alle elf classes een plek tijdens de diensten van verbintenis 

van de classispredikanten. 

 
1. De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,  

in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.  

De Geest van God bezielt wie koud zijn en versteend  

herbouwt wat is vernield maakt één wat is verdeeld. 
 

2. Wij zijn in Hem gedoopt Hij zalft ons met zijn vuur.  

Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur.  

Wie weet vanwaar Hij komt, wie wordt zijn licht gewaar?  
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar. 

 

3. De Geest die ons bewoont verzucht en smeekt naar God  

dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood.  
Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt,  

kom Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt. 

 

(Hierna gaan allen weer zitten) 
 

(Wisseling van voorganger) 

 



 

Gebed bij de opening van het Woord 
 

Evangelielezing:  Johannes 15: 1 – 12 (Nieuwe Bijbelvertaling) 

 

‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan 
mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht 

draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door 

alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank 

die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen 
jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en 

jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht 

dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft wordt 

weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken 
verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn 

woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid 

van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en 

mijn leerlingen zijn. 
Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in 

mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik 

me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in 

zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je 
vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie 

heb liefgehad’. 

 

Zingen:     Vlammen zijn er vele (Lied 970 NLB) 
 

1.  Vlammen zijn er vele, één is het licht,  

                 licht van Jezus Christus,  

    vlammen zijn er vele, één is het licht, wij zijn één in Christus. 
 
2.  Ranken zijn er vele, één is de stam,  

                wijnstok van het leven, 

ranken zijn er vele, één is de stam, wij zijn één in Christus. 
 
3.  Gaven schonk Hij vele, één is de Geest,  

    Geest van Jezus Christus, 

 gaven schonk Hij vele, één is de Geest, wij zijn één in Christus. 

 

4.  Velen mogen dienen als onze Heer, 

Hij wast onze voeten, 

velen mogen dienen als onze Heer, wij zijn één in Christus. 

 

5.   Leden zijn er vele, één is zijn kerk, 

     wij zijn Christus’ lichaam,  

     leden zijn er vele, één is zijn kerk, wij zijn één in Christus.  



Brieflezing:   Efeziërs 3: 14 – 21 (Nieuwe Bijbelvertaling) 

 
Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke 

gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister 

uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door 

uw geloof Christus kan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest 
blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de 

hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die 

alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. 

Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer 
te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en 

in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen 

 

Zingen:  Nu bidden wij met ootmoed en ontzag (Gezang 95, LvdK 1973) 
 

1. Nu bidden wij met ootmoed en ontzag  

de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht  

in hemel en op aarde aanzijn gaf,  
dat, naar zijn heerlijk wezen,  

Hij ons de kracht des Heil’gen Geestes geve  

en de Messias bij ons intrek neme.  

Zijn liefde is de grondslag van ons leven,  
de oorsprong van ons hart. 

 

2. Dan zullen wij met alle heil’gen saam  

in ’t morgenlicht op hoge tinnen staan  
en hoogte’ en diepte, lengte en breedte van  

Gods heil doormeten mogen.  

Dan kennen wij de liefde uit den hoge,  

al gaat zij verre het verstand te boven.  
Wij zullen tot de volle wasdom komen  

in Gods verheven naam.  

 

3. Hem nu die in ons werkt en ons geleidt,  
die verder gaat dan al ons bidden reikt  

en meer is dan ons diepste denken peilt,  

zij heerlijkheid en glorie  

in de gemeente die Hij heeft verkoren,  
in elk geslacht dat van zijn naam zal horen,  

door Jezus Christus, nu gelijk tevoren  

en tot in eeuwigheid. 

 
Verkondiging 

 

 



Zingen (staande):  Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God de Vader die de bron van leven is, 
heeft uit liefd’ ook mij geschapen, licht in onze duisternis.  

Nieuwe vrijheid heeft hij gegeven, zijn profeten wijzen de weg,  

naar het land van de belofte, voor zijn volk en ieder mens.  

Ik geloof in Jezus Christus die voor ons geboren werd, 
Kind van God en zoon van Maria, mens van tijd en eeuwigheid.  

Door zijn weg van lijden en sterven – groot is het geheimenis –  

opent hij een nieuwe toekomst, voor wie zijn weg volgen wil.  

Ik geloof in Gods vuur van liefde, dat zijn Geest in mensen werkt. 
In zijn naam zijn wij verbonden, om te bouwen aan zijn kerk. 

door het brood – dit is Mijn lichaam -, door de wijn – dit is Mijn bloed –  

schenkt hij ons steeds nieuwe krachten, maakt Hij alle dingen goed.  
    Tekst: Arie van der Maas, melodie: Lied 913 (NLB) 

Inzameling van de gaven 

De eerste rondgang is bestemd voor ‘Zeeland voor Pakistan’.  

 

    Zeeland voor Pakistan is een meerjarig project waaraan classicale 
ZWO – commissies en gemeenten in de Delta zich verbonden hebben. 

Op zaterdag 24 november wordt D.V. in De Levensbron te Goes een 

inspiratie-dag gehouden met het thema ‘Kerk laat je zien’. Hoe ben 

je als kerkelijke gemeenschap zichtbaar in je omgeving? Kerken in 
Zeeland laten zich op verschillende manieren zien. De ene kerk werkt 

veel samen met de plaatselijke basisschool en een andere kerk 

organiseert maaltijden voor het hele dorp of opent haar kerkgebouw 

voor activiteiten van het dorp. Prachtige initiatieven die het waard 
zijn om te delen. In Pakistan weten ze wat het is om als kerk een 

minderheid te vormen, en toch van meerwaarde te zijn. Ze zoeken 

naar manieren om tot zegen te zijn voor hun omgeving. Door 

maaltijden te organiseren voor daklozen, jongeren aan een baan te 
helpen of kinderen met een handicap perspectief te bieden. Wat 

kunnen wij in Zeeland en in Pakistan van elkaar leren? In de komende 

tijd willen we uiteraard het initiatief, dat in Zeeland gestart is, zo 

mogelijk ook verbinden met gemeenten op de Zuid-Hollandse 
eilanden. Meer info: www.gelovenindedelta.nl of 

www.protestantsekerk.nl/zeelanddag  

 

De tweede rondgang is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk. 
 

 

http://www.gelovenindedelta.nl/
http://www.protestantsekerk.nl/zeelanddag


 Dienst van de gebeden  

  Dankgebed 
Voorbeden (afgewisseld door ‘O lord hear my prayer’ - Taizé) 

 

O Lord, hear my prayer, o Lord, hear my prayer, 

when I call, answer me. 
O Lord, hear my prayer, o Lord hear my prayer, 

come and listen to me. 

 

Stil gebed 
Gezamenlijk gebeden 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 

 

Slotlied: (staande) ‘Geloofd zij God met diepst ontzag’  

    (Psalm 68: 10, berijming 1773) 
 

Geloofd zij God met diepst ontzag!  

Hij overlaadt ons dag aan dag  

met zijne gunstbewijzen.  
Die God is onze zaligheid;  

wie zou die hoogste Majesteit  

dan niet met eerbied prijzen?  

Die God is ons een God van heil,  
Hij schenkt uit goedheid zonder peil  

ons ’t eeuwig, zalig leven.  

Hij kan en wil en zal in nood,  

zelfs bij het naad’ren van de dood,  
volkomen uitkomst geven. 

 

Wegzending en Zegen 

 GM: Amen, amen, amen 
 

 

 



Nog een enkel woord.. 

 
Als laatste afsluiting zingen we (staande):  

   ‘Vervuld van uw zegen’ (lied 425 NLB). 

 

 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. 

  
Na de dienst is er gelegenheid Ds. Arie van der Maas en zijn vrouw Colinda 

de hand te drukken in de ruimte achter de kerk. Uiteraard is er ook volop 

gelegenheid elkaar nader te ontmoeten met koffie, thee of iets fris. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Kijkt u voor informatie en nieuws van en uit de classis Delta op  

www.gelovenindedelta.nl 
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