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Afbeelding voorblad: De barmhartige Samaritaan,  
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Afbeelding voorblad: De barmhartige Samaritaan,  
Vincent van Gogh (1890), olieverf op doek (73 x 60 cm),  
Kröller-Müller Museum, Otterlo 
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Na afloop van de dienst is er gelegenheid  
ds. Willem Roskam en zijn vrouw Janneke van der Veer 
ter verwelkoming de hand te geven. 
Wilt u hen vanaf de orgelzijde benaderen? 
 
Ook bent  u van harte welkom bij de koffie, thee en  
limonade in de ontvangsthal. 
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GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
Collecte 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: lied 103c: 1, 2 en 5 (staande) 
Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
 
Looft Hem als uw vaad’ren deden, 
eigent u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Looft uw Vader, looft uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 
 
Engelen, zingt ja en amen 
met de Koning oog in oog! 
Zon en maan, buigt u tezamen 
en gij sterren hemelhoog! 
Looft uw Schepper, looft uw Schepper, 
looft Hem, die het al bewoog! 
 
Zending en zegen, beantwoord met gezongen:  
‘amen, amen, amen’ 
 
U wordt verzocht na de zegen weer te gaan zitten.  
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Orde  
voor de bevestigings– en intrededienst 

van Willem Adriaan Roskam-Van der Veer  
als dienaar des Woords  

 
zondag 18 januari 2015 

aanvang 15.00 uur 
protestants kerkelijk centrum 

‘Lux Mundi’ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
voorgangers: ds. Eelco van der Veer, Kampen 
                       kandidaat Willem Roskam 
 
organist:        dhr. Roel de With 
 
ouderling van dienst: mw. Liesbeth Koen-Friso 
 
met medewerking van het projectkoor o.l.v. Gerdien Bikker 
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Verkondiging 
 
Lied 657: 1, 2 en 4 
Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 
 
Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet  verstild: 
het lied van uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 
 
Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
Het komend bruiloftsfeest. 
 
 
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst en 
verwelkomen ds. Willem Roskam. 
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De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren. 
 
Lezing uit het evangelie: volgens Lucas 10: 25-37 (NBV) 
Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde  
stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te 
krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: ‘Wat 
staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ De 
wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met 
heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht 
en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ ‘U 
hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en 
u zult leven.’ Maar de wetgeleerde wilde zich  
rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn  
naaste?’ Toen vertelde Jezus hem het volgende: 
 ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho 
reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die 
hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem 
daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een 
priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, 
liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een 
Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep 
ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan 
echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem 
zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie 
en wijn over zijn wonden en verbond ze. 
 Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar 
een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende 
morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: 
“Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal 
ik u die op mijn terugreis vergoeden.” Wie van deze drie 
is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van 
de rovers?’  
De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem 
heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan 
voortaan net zo.’ 
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Voor de dienst zingen: lied 280: 1,2,3,4,5 
 
De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ‘t Woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn Naam over ons uit 
en wekt in ons een 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, 
wil Gij die voor ons zijn? 
 
Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng’len troost, 
waar Gij U vinden laat? 
 
Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw Naam, die met ons gaat, 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
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INTREDE 
 

Welkom en mededelingen 
 
Allen gaan staan. 
 
Intochtspsalm: psalm 149: 1 en 2 
Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang den Heer verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
Laat het een hoge feestdag wezen. 
De naam des Heren wordt geprezen 
met het aloude lied der vaad’ren. 
De heilge reien naad’ren. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in 's Heren heiligdom. 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Klein gloria 
Ere zij de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest. 
Als in den beginne, 
nu en immer, 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen 
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Vredegroet  
 
De bevestigde dienaar neemt de leiding van de dienst 
over. Hij brengt de gemeente de vredegroet.  
De gemeenteleden brengen elkaar de vredegroet . 
 
voorganger:  De Heer zal bij u zijn. 
allen:             De Heer zal u bewaren. 
voorganger:  Wens ook elkaar vrede.  
 
 

DE HEILIGE SCHRIFT 
 

 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
De kinderen mogen naar voren komen en het licht  
meenemen om naar de kindernevendienst te gaan. 
 
Lezing uit de brieven: Aan de Efeziërs 1: 3-6 (NBV) 
Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus 
Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met  
talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.  
In Christus immers heeft God, voordat de wereld  
gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor 
hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil 
en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn  
kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods 
genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. 
 
Zingen: psalm 121: 1 en 4 
Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, / waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen. 
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Ontvang deze stola 
en vervul getrouw uw dienst, 
gedachtig het woord van de Heer: 
‘Neem mijn juk op je en leer van mij,  
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’  

Aanvaarding en verwelkoming  
Allen gaan staan. 

bevestiger: 
Gemeente, dit is uw predikant. 
Wilt u Willem Roskam als herder en leraar in uw  
midden ontvangen en hem hooghouden in zijn ambt? 
 
Allen: Ja, dat willen wij van harte. 
 
Zingen: lied 381: 1,2,4 en 5 (Liedboek 1973)  
Het nieuwe daglicht staat ons borg 
voor Gods genade en Vaderzorg, 
die ook in nacht en duisternis 
ons zonneklaar gebleken is. 
 
Zodra ons oog het licht ontmoet 
en ons gebed de Heer begroet, 
weten wij zijn barmhartigheid 
over ons leven nieuw gespreid. 
 
Wij mogen leven door zijn kracht, 
de taak door Hem ons toegedacht 
volbrengend als een heerlijk blijk 
van Christus' komend koninkrijk. 
 
O Heer, die ons uw liefde geeft 
waardoor 't geloof dit uitzicht heeft, 
sta Gij ons bij en help ons dan 
meer dan ons lied U vragen kan. 
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Drempelgebed  
 
Zingen: lied 90a: 1, 2, 3 en 6 
O God, die droeg ons voorgeslacht, 
in nacht en stormgebruis, 
bewijs ook ons uw trouw en macht, 
wees eeuwig ons tehuis! 
 
De schaduw van uw troon omsloot 
uw heiligen weleer, 
bij U beveiligd is ons lot 
en zeker ons verweer. 
 
Gij zijt, van vóór Gij zee en aard' 
hebt door uw woord bereid, 
altijd dezelfde, die Gij waart, 
de God der eeuwigheid! 
 
O God, die droeg ons voorgeslacht 
in tegenspoed en kruis, 
wees ons een gids in storm en nacht 
en eeuwig ons tehuis! 
 

BEVESTIGING 
 

Inleidende woorden 
 
Voorganger: 
In deze dienst zal Willem Adriaan Roskam-Van der Veer 
bevestigd worden als dienaar des Woords.  
Deze bevestiging zal plaatsvinden voor de dienst van de 
heilige Schrift.  
 
Presentatie 
De dienstdoende diaken nodigt de kandidaat uit om op te 
staan en naar voren te komen. 
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De voorganger richt zich tot de vertegenwoordiger van  
de kerkenraad, Erwin Verboom, en een  
vertegenwoordiger van de meerdere vergadering. 
  
voorganger: 
Willem Roskam staat gereed om aan uw gemeente te  
worden verbonden. Ik vraag u, zijn er wettige bezwaren  
bij u ingebracht, die deze bevestiging zouden  
verhinderen? 
 
antwoord vertegenwoordiger kerkenraad:  Neen 
 
antwoord vertegenwoordiger meerdere vergadering: Neen 
 
De vertegenwoordiger van de meerdere vergadering  
leest (een gedeelte uit) de brief voor, waarin wordt  
meegedeeld dat Willem Roskam is toegelaten tot het  
ambt van dienaar des Woords in de Protestantse Kerk in  
Nederland. 
 
voorganger: 
Dan stel ik vast dat er geen bezwaren zijn. 
Hij is waardig om in het ambt bevestigd te worden, 
waartoe de kerk van Christus hem geroepen heeft. 
Loven wij de Heer. 
Allen: Wij danken God.  
 
Opdracht  
 
voorganger: 
Gemeente, laten wij dan horen en overwegen  
wat de kerk aan een dienaar des Woords heeft  
toevertrouwd.  
Om de kerk van Jezus Christus 
bij haar roeping in deze wereld te bewaren, 
zijn haar ambtsdragers gegeven, 
die daartoe ontvangen hebben 
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Andere aanwezige dienaren des Woords leggen de  
zojuist bevestigde dienaar de handen op. 
 
voorganger: 
Wees hem genadig, God, zo smeken wij, dat hij een  
gehoorzame getuige van het evangelie zal zijn,  
liefdevolle opziener over uw kudde, een volgeling van 
de goede Herder die zijn leven gaf voor de schapen. 
Stel hem in staat zijn dienstwerk zo te doen dat het 
goed is in uw ogen. Maak hem standvastig ten einde 
toe, totdat hij, samen met al uw dienaren, in het  
eeuwige licht uw aangezicht aanschouwen mag door 
onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met U in de 
eenheid van de heilige Geest, leeft en regeert in de 
eeuwen der eeuwen.  
Gemeente: amen.  
 
 
Het koor zingt een gebedslied: ‘Prayer’  
                                                                (Ben  D. Ketting) 
In these moments when you’re so close,  
in these moments we share,  
I wish I was home, never be alone,  
only ‘cause You where there. 
 
You’re my Jesus, You’re my friend,  
the beginning and the end. 
 
When I go wrong hold me close,  
keep an eye on me, 
fill me, teach me, send me! 
 
 
Bekleding met de stola 
De bevestigde dienaar gaat staan. Een diaken reikt de 
stola in de kleur van de bevestiging (rood) aan. 
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Bevestigingsgebed 
voorganger: 
Heer, onze God,  
wij zegenen U  
dat U in uw goedheid een volk hebt gekozen, 
u tot een eigendom, 
een koninklijke priesterschap, 
om uw grote daden te verkondigen.  
Wij prijzen U 
dat U uw enige Zoon, Jezus Christus, gegeven hebt  
tot apostel en hogepriester van ons geloof  
en tot herder en opziener over uw kudde. 
Wij prijzen U 
dat Hij in zijn dood de dood overwon 
en dat Hij, opgevaren ten hemel, 
gaven gaf aan de mensen:  

apostelen en profeten, evangelisten, 
herders en leraars; 
oudsten en opzieners,  
met gaven om te dienen en leiding te geven 
tot opbouw van zijn lichaam, de kerk. 

Wij danken U 
dat U Willem Roskam geroepen hebt 
tot het ambt van dienaar des Woords 
en dat wij hem vandaag 
in uw naam 
en gehoorzaam aan uw wil 
mogen bevestigen 
in zijn dienst. 
En wij vragen U ootmoedig: 
 
De bevestiger legt hem beide handen op. 
Zend nu op uw dienaar Willem Roskam uw heilige 
Geest, de Geest die U door uw Zoon aan de apostelen 
geschonken hebt om in liefde om te zien naar de  
mensen, uw Woord te bedienen en uw gemeente te 
bewaren bij haar roeping.  
Gemeente: amen. 
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de gaven van de heilige Geest 
en de opdracht van de gemeente. 
Eén van de ambten, die de kerk te allen tijde onderhoudt, 
is dat van dienaar des Woords. 
Degenen die met dit ambt worden bekleed, 
werken samen met hun mede-ambtsdragers 
en zullen dienstbaar en herderlijk omgaan 
met de kudde die hun wordt toevertrouwd. 

Zij zullen Gods Woord verkondigen, 
de vergeving der zonden aanzeggen 
en zorg dragen voor de verbreiding van het evangelie, 
zoals de apostelen als eersten  
die opdracht van de Heer hebben ontvangen. 
Zij zullen de doop bedienen 
en geloofsonderricht geven. 
Zij zullen voorgaan 
bij de viering van de Maaltijd van de Heer. 
Samen met de gemeente zullen zij toeleven  
naar de grote Dag van God 
door haar op het hart te dragen en te zegenen 
en leiding te geven aan haar gebed. 
Zij zullen haar onderwijzen en bemoedigen  
met woord en wandel 
en, even barmhartig als beslist, haar heiligheid hoeden. 
De zieken zullen zij troosten en de stervenden bijstaan. 
Zij zullen kortom, met de goede Herder voor ogen, 
de gemeente waaraan zij zijn verbonden,  
liefdevol begeleiden, 
zodat zij in deze wereld gestalte kan geven  
aan haar roeping om van het heil te getuigen. 

En u, Willem Adriaan Roskam-Van der Veer, die nu  
gereed staat uw ambtswerk 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.  
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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 

De te bevestigen dienaar gaat voor de knielbank staan. 

 
voorganger: 
Daarom vraag ik u, geliefde broeder:  
gelooft u dat u in uw beroeping door deze gemeente 
door God zelf tot deze dienst bent geroepen?  

 
kandidaat: Ja, dat geloof ik. 
  
voorganger: 
Aanvaardt u de heilige Schrift als de bron van de  
prediking en als enige regel van het geloof en wilt u 
zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?  
 
kandidaat: Ja, dat wil ik.  
 
voorganger: 
Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen met 
liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de 
Heer op uw weg brengt, belooft u geheim te houden 
wat vertrouwelijk te uwer kennis komt, en belooft u uw 
taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze 
kerk?  
 
kandidaat: Ja, dat beloof ik. 
                  Daartoe helpe mij God. 
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Gebeden 
voorganger: 
Broeders en zusters, 
laten wij 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 roept als dienaar des Woords. 

 
De te bevestigen dienaar knielt. 
 
Stil gebed 
 
Bede om de heilige Geest: lied 360: 1,2,4 en 6 
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, 
met hemelse barmhartigheid. 
 
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 
 
Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft.  
 
Doe ons de Vader en de Zoon 
aanschouwen in de hoge troon, 
o Geest, van beiden uitgegaan, 
wij bidden U gelovig aan. 
 
 


