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voor de feestelijke kerkdienst  
waarin ds. Henk van het Maalpad 

door ds. Michiel de Zeeuw 
als predikant verbonden wordt 

aan de Gereformeerde kerk te Anna Jacobapolder 
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voorgangers:   Ds. Michiel de Zeeuw 
     Ds. Henk van het Maalpad  
ouderling: Peter van Nieuwenhuijzen    
ouderling: Anneke van Strien-van Leeuwen 
ouderling: Ina Backer-den Hollander 
organist: Mevr.A de Jager-Boudeling   
koster:    Mevr. A v.d.Reest-v.d.Reest     

 



 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 
Orgelspel 
 
Woord van welkom en mededelingen  
 

(zo mogelijk) staande zingen we ons; 
 

Openingslied: Psalm 119: 13 en 14 
 
13.Geef mij een hart dat U met vreugde groet,  

geef mij verstand -daar zal ik wel bij varen-,  
dat ik niet haak naar zilver, goud en goed,  
niet gretig schatten om mij heen vergare.  
Als Gij de weg der wet mij weten doet,  
dan zal ik die ten einde toe bewaren. 
 

14.Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn,  
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege.  
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn.  
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen.  
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn,  
immers uw knecht is tot uw dienst genegen. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging       allen gaan zitten 

 
Kyriëgebed, gebed om ontferming voor de nood van de wereld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Glorialied:  Rond het licht dat leven doet  
        (melodie Gez. 289: Morgenglans der eeuwigheid)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Rond het licht dat leven doet  

groeten wij elkaar met vrede.  
Paaslicht straal ons tegemoet,  
zegen wie uw liefde delen, -  
licht dat dit geheim behoedt:  
God is goed. 

 
 

DIENST VAN DE VERBINTENIS 
 
Woorden bij de verbintenis 
 
Presentatie 

 
 
 



vg:  Nu Henk van het Maalpad, bevestigd tot dienaar 
des Woords, gereed staat om aan deze gemeente te worden 
verbonden, vragen wij u, Peter van Nieuwenhuijzen, voorzitter 
van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Anna 
Jacobapolder: zijn er geldige bezwaren ingebracht, die deze 
verbintenis zouden kunnen verhinderen? 
 

Voorzitter: Er zijn geen geldige bezwaren ingebracht. 
 
Vg: Zo mogen wij hem dan verbinden aan deze gemeente. De 
  Heer onze God zij dank! 
  
Ambtsdragers 
 
Vg: De gemeente wil haar verbondenheid met de Levende God 

gestalte geven door Hem te vereren en te dienen, in navolging 
van Jezus Christus. Deze kwam om te dienen, niet om te 
heersen. Wij worden allen geroepen in dat spoor gemeente te 
zijn. Om de gemeente structuur en richting te geven en te 
bewaren bij haar roeping, worden er ambtsdragers bevestigd: 
diakenen, ouderlingen en dienaren van het Woord. Zij zullen 
elk op hun eigen plaats hun dienstwerk mogen verrichten, in 
de Geest van Christus.  
Dienaren van het Woord zijn in het bijzonder geroepen om 
Woord en Sacramenten te bedienen, het Woord in de wereld 
te verkondigen, en tot herderlijke zorg en opzicht, het 
onderricht en de toerusting.  

 
Zingen: Gezang 1: 1 en 4 
 

1. God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 

 

4. God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 

Vragen om een ja-woord 
 
Vg: Hendrik Cornelis van het Maalpad, je bent op 28 september 1986 

in de Hervormde gemeente te Schipluiden bevestigd in het ambt 
van dienaar des Woords. Bij die bevestiging heb je uitgesproken 
de Heilige Schrift, bij het licht waarvan wij leven, als de unieke 



regel van het geloof te aanvaarden, zodat je verwerpt en tegen 
wilt staan wat daarmee strijdig is. Je hebt beloofd geheim te 
zullen houden wat je in vertrouwen wordt verteld en je bereid 
verklaard je te onderwerpen aan de tucht van het geloof en het 
opzicht van de kerk. Nu je je ambtsbediening in de 
Gereformeerde Kerk te Anna Jacobapolder wilt voortzetten en 
aan deze gemeente verbonden wordt, vraag ik: Ben je er van 
overtuigd dat God zelf je door deze gemeente heeft geroepen en 
beloof je je ambt op deze plaats trouw te bedienen, met liefde 
voor de gemeente en voor alle mensen die op je weg komen? 

 
Antwoord: ja, dat geloof en beloof ik. 
 

Vraag aan de gemeente      (gemeente gaat staan) 
 

Vg: Gemeente, nu Henk van het Maalpad aan deze gemeente van 
Anna Jacobapolder wordt verbonden,  
belooft u hem te aanvaarden, 
hem te omringen met uw medeleven, 
hem te dragen in uw gebeden, 
en met hem mee te werken in de dienst aan onze Heer? 
Broeders en zusters, wat is daarop uw antwoord? 

 
Gemeente: JA, DAT BELOVEN WIJ.     (gemeente gaat weer zitten) 

 
Gebed 
 
Vg: Leg uw Naam, God, op Henk van het Maalpad. 

Schrijf uw liefde in zijn hart en roep uw Geest in hem wakker. 
Prent uw wegen in zijn hoofd en handen. 
Wij bidden hem volharding toe in wat vandaag begint, 
trouw aan U, trouw aan mensen, trouw aan wie hij zelf mag zijn. 
Laten moedeloosheid, verlamming en verdriet nooit groter zijn 
dan wat zijn geloof, gedragen door het geloof van de gemeente, 
vermag. 
Open hem en ons steeds weer de ogen voor uw geloof in ons. 
Zegen hem met de nabijheid van uw Heilige Geest, met de 
rijkdom van uw genade. Amen. 

 
Zingen: Gezang 367: 1 

 



1. Wij bidden u Gods zegen toe. 
Neemt die eerbiedig aan 
hoe ook uw weg mag gaan. 
Nog kent geen mens het wat en hoe, 
gij moogt vertrouwend lopen: 
God doet de toekomst open. 

 
Handoplegging 
 
Vg: Hendrik Cornelis van het Maalpad, 

wees gezegend in je dienstwerk,  
een geroepen mens,  
verlicht door de Geest van God,  
begenadigd met zijn liefde. 
Dat ook jouw dienst zijn gemeente bouwt  
en de voltooiing van zijn Rijk zal bespoedigen. Amen. 

 
Zingen: Gezang 257  

 
 Halleluja, eeuwig dank en ere, 

lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word' op aard' en in de hemel, Here, 
voor uw liefd' U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 
uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot! 

 
DIENST HET WOORD 

 

Gebed bij de opening van het woord 
 
Kinderen mogen naar voren komen en daarna naar de nevendienst 
gaan 

 
Eerste Schriftlezing: Psalm 16 

 

 

 



[1] Een stil gebed van David.  
Behoed mij, God, ik schuil bij u 

[2] Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer, 
mijn geluk, niemand gaat u te boven.’ 

[3] Maar tot de goden in dit land, 
de machten die ik vereerd heb, zeg ik: 

 [4]  ‘Wie u volgt, wacht veel verdriet. 
Ik pleng voor hen geen bloed meer, 
niet langer ligt hun naam op mijn lippen. 
[5] HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker, 
u houdt mijn lot in handen 
[6] Een lieflijk land is voor mij uitgemeten, 
ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. 
[7] Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft, 
zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. 
[8] Steeds houd ik de HEER voor ogen, 
met hem aan mijn zijde wankel ik niet 
[9] Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, 
mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. 
[10] U levert mij niet over aan het dodenrijk 
en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. 
[11] U wijst mij de weg naar het leven: 
overvloedige vreugde in uw nabijheid, 
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. 

  
Zingen: Gezang 426: 1, 3 en 5 
 
1. Zou ik niet van harte zingen 

Hem die zozeer mij verblijdt? 
Want ik zie in alle dingen  
niets dan zijn genegenheid. 
Is de hartslag van het leven 
niet de liefde van de Heer? 
Liefde draagt hen meer en meer, 
die in dienst van Hem zich geven. 
Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid. 

 
 
 



3. In het duister van de tijden 
 ben ik nooit alleen geweest, 
 want God gaf mij ten geleide 
 op mijn wegen woord en Geest. 
 Ja, de Heer doet mij geloven, 
 Hij ontstak in mij het licht 
 van het innerlijk gezicht, 
 dat zal dood noch duivel doven. 
 Alle dingen hebben tijd, 
 maar Gods liefde eeuwigheid 
 
5. Omdat Gij mijn hart doet branden, 
 omdat Gij mij zo bemint, 

hef ik, Heer, tot U mijn handen:  
Vader, zie ik ben uw kind. 
Wil mij de genade geven, 
U te dienen, hier en nu; 
God die liefde zijt, aan U  
vast te houden, heel mijn leven, 
tot ik U na deze tijd 
liefheb in der eeuwigheid. 

 
Tweede Schriftlezing: Marcus 12: 38 – 13 : 2  

 
[38] Tijdens zijn onderricht zei hij: ‘Pas op voor de 
schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en 
eerbiedig begroet willen worden op het marktplein, [39] en een 
ereplaats willen in de synagogen en bij feestmaaltijden: [40] ze 
verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn 
lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan 
over anderen!’ 
 [41] Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen 
er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. [42] Er 
kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter 
waarde van niet meer dan een quadrans. [43] Hij riep zijn 
leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme 
weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er 
geld in hebben gegooid; [44] want die hebben gegeven van hun 
overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze 
had, haar hele levensonderhoud.’  
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[1] Toen hij de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen 
hem: ‘Meester, kijk eens, wat een enorme stenen en wat een 
imposante gebouwen!’ [2] Jezus zei tegen hem: ‘Die grote 
gebouwen die je nu ziet – wees er maar zeker van dat geen 
enkele steen op de andere zal blijven; alles zal worden 
afgebroken.’ 

 
Zingen: Gezang 482 : 1, 3, 5, 6, 7 en 8 

 
1. De eersten zijn de laatsten, 
 wie nakomt gaat voorop, 
 zij moeten zich niet haasten, 
 die leven van de hoop. 
 
3. Zo staat het voorgeschreven, 
 zo is het steeds voorzegd, 
 wie achter is gebleven 
 krijgt eerstgeboorterecht. 
 
5. Wie later is geboren 
 komt eerder aan de tijd, 
 wie lager thuisbehoren 
 gaan hogerop vrijuit. 
 
6. Zo hoog zijn Gods gedachten, 
  zij gaan de tijden door, 
  wie voor was blijft ten achter, 
  wie achterbleef gaat voor. 
 
7. Veracht dan niet de kleinen 
 en die verloren zijn, 
 want God noemt hen de zijnen 
 die laatgeboren zijn. 
 
8. De eersten zijn de laatsten, 
 wie nakomt gaat voorop!  
 Kiest dan de goede plaatsen 
 en geeft uw hart aan God.
 
Verkondiging 
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Zingen: Gezang 473 : 1, 4, 5 en 10 
 
1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 
 Toegewijd zijn aan uw eer. 
 Maak mijn uren en mijn tijd 
 tot uw lof en dienst bereid. 
 
4.  Neem mijn zilver en mijn goud, 
 dat ik niets aan U onthoud. 

 Maak mijn kracht en mijn verstand 
 tot een werktuig in uw hand. 
 
5. Neem mijn wil en maak hem vrij, 
 dat hij U geheiligd zij. 
 Maak mijn hart tot uwe troon, 
 dat uw Heil’ge Geest er woon'.  
 
10.Neem ook mijne liefde, Heer, 
 'k leg voor U haar schatten neer. 
 Neem mijzelf en voor altijd 
 ben ik aan U toegewijd. 
 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, het ‘Onze Vader’ 
 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied: Gezang 301: 1, 2, 3 en 5 
 

1. Wij moeten Gode zingen 
 halleluja, 
 om alle goede dingen 
 halleluja, 
 al zijn wij vreemdelingen 
 in schande en in scha, 
 Gij zendt uw zegeningen 
 Halleluja 
 

 
 



2. Hij schenkt de levensadem, 
 Hij geeft de levensgeest, 

in schande en in schade 
is Hij nabij geweest, 
aan al wie Hem aanbaden, 
aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, 
de minsten allermeest. 

  
3. Al leeft uw volk verschoven 
 kyrieleison, 

in 't land van vuur en oven, 
in 't land van Babylon, 
al is de hemel boven 
voor mensen doof en stom, 
nog moeten wij U loven 
met stem en fluit en trom. 

 
4. Wij moeten Goden zingen 

halleluja, 
de Heer van alle dingen 
die leeft in gloria, 
met alle stervelingen, 
niets komt zijn eer te na, 
wij moeten Gode zingen 
halleluja, 

 
Zegen, beantwoord met gezongen ‘amen’. Gezang: 456:3 

 
     Amen, amen, amen! 
 Dat wij niet beschamen 
 Jezus Christus onze Heer, 
 amen, God, uw naam ter eer! 
 
 
 
U wordt verzocht na het zingen weer te gaan zitten. 
 
 


