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M.m.v. van het Brugs Protestants koor onder leiding van P. Hellebuck 
en het combo van Pinkstergemeente ‘de Kruispoort’ 

De collecte is bestemd voor de Ark Brugge-Moerkerke. 

De Ark gemeenschappen ondersteunen mensen met een beperking door hen 
met anderen te verbinden, want mensen met een beperking tellen 100% mee. 

Mede namens de kerkenraad van VPKB Brugge 
wensen we u een gezegende dienst! 

Meditatie bij de liturgische schikking 

Acht vazen, verbonden met elkaar  
door de lijnen van het kruis. 
Beeld van Christus, 
door het duister heengegaan. 
Een moeilijke weg te gaan, 
visioen van een nieuw begin. 
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Dienst van de Voorbereiding 

Intrede onder orgelspel – Jan Pieterszoon Sweelinck  
“thema en variaties” 

Woord van welkom 

Stil gebed, bemoediging en groet 

Intredelied: Wie in de schaduw Gods mag wonen 

door Koor VPKB Brugge 

1. Wie in de schaduw Gods mag wonen 

hoeft niet te vrezen voor de dood. 

Zoek je bij  Hem een onderkomen – 

dan wordt zijn vrede jou tot brood. 

God legt zijn vleugels van genade 

beschermend om je heen als vriend 

en Hij bevrijdt je van het kwade, 

opdat je eens geluk zult zien. 

2. Engelen zendt Hij alle dagen 

om jou tot vaste gids te zijn. 

Zij zullen je op handen dragen  

door een woestijn van hoop en pijn. 

Geen bange nacht zal je doen beven, 

geen ziekte waar een mens van breekt. 

Lengte van leven zal God geven, 

rust aan de oever van een beek. 

Drempelgebed 

Introductie op het thema van de dienst 

Zoals ik geweest ben met Mozes, zal ik zijn met jou. Ik zal je niet begeven en 

verlaten. Heb ik niet geboden: ‘wees sterk en moedig’? Sidder niet en wees niet 

versaagd, want met jou is de Ene, je God, overal waar je gaat! 

Jozua  1:5b,9 (Naardense vertaling) 
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Psalm 16 

Vers 1 Koor VPKB Brugge, tweede vers in samenzang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ik prijs de Heer; Hij heeft mijn hart verlicht, 

dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen. 

Ik houd bestendig naar zijn aangezicht 

mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen. 

Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde 

staat God, mijn Heer, die mij tot hiertoe leidde. 

Overgang naar de dienst van de inzegening en bevestiging 
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Dienst van de Inzegening en Bevestiging 

PRESENTATIE 

V: Dan gaan we nu over tot de dienst van de inzegening, 
 waarin Jannica Anna de Prenter ingeordend zal worden  

in het predikambt. 

De synodevoorzitter nodigt mevr. Anneke Klifman (ouderling VPKB 
Brugge) uit om de brief van de Synodale Raad voor te lezen. 

V: Dan stel ik vast dat er geen bezwaren zijn. 
Zij is waardig om in het ambt ingeordend te worden, 
waartoe de kerk van Christus haar geroepen heeft. 

 Loven wij daartoe de HEER! 

Allen: Wij danken God! 

OPDRACHT/ CATECHESE 

V: Geachte aanwezigen,  
Gemeente van Jezus Christus, 

 Laten wij dan horen en overwegen 
 wat de kerk aan een dienaar van het Woord  

heeft toevertrouwd. 

V: Om de kerk van Jezus Christus 
 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 gemeente, 
 om haar te dienen en te leiden. 

 Eén van de ambten, die de kerk  
te allen tijde in stand heeft gehouden, 

 is dat van dienaar van het Woord. 

Vervolg catechese… 

V: Zingen wij de HEER dan zingend dank, 
 omwille van het dienstwerk waarin hij ons roept: 
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Lied 362 ‘Hij die gesproken heeft’ 

in samenzang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 

die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 

die ons uit angst en doem heeft weg getild 

en ons tot hier op handen heeft gedragen; 

Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 

vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 

V: En u Jannica, 

 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. 

 Aanvaard dan uw dienst met blijdschap, 
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voed uzelf met het Woord van God, 

volhard in het gebed 

en vertrouw op de kracht van de heilige Geest. 

GELOFTEN 

De synodevoorzitter nodigt Jannica uit om bij hem  
te komen staan, en voor de knielbank te gaan staan. 

V: Daarom vraag ik u geliefde zuster: 
 Gelooft u dat u in uw beroeping door deze gemeente 
 door God zelf tot deze dienst bent geroepen? 

J: Ja, dat geloof ik. 

V: Bent u bereid dit ambt op u te nemen, 
 en belooft u daarbij trouw te zijn 
 aan de beginselen van de Reformatie, 
 en het geheel van onze kerk? 

J: Ja, dat beloof ik.  

V: Aanvaardt u de heilige Schrift 
 als de bron van de prediking 
 en als enige regel van het geloof? 
 Wilt u zich verzetten tegen alles wat daarmee strijdig is, 
 en belooft u een levensstijl aan te nemen 
 van dagelijks gebed, studie en meditatie? 

J: Ja, dat beloof ik. 

V: 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? 

J: Ja, dat beloof ik. 

V: Belooft u dat u zich steeds in zult zetten voor 
 de eenheid van de christenen, 
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 dat u eerbied zult hebben voor  
 de verschillende belijdenissen in de kerk, 
 en dat u de verscheidenheid aan genadegaven 
 steeds zult aanmoedigen? 

J: Ja, dat beloof ik. Daartoe helpe mij God. 

INZEGENINGSGEBED 

V: 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 hen 
 die Hij roept als dienaar van het Woord. 

De synodevoorzitter nodigt Jannica uit  
om plaats te nemen op de knielbank. 

V: Gezegend zijt Gij, 
 God van Abraham, Isaac en Jacob, 
 Gij die met ons gaat op al onze wegen, 
 Gij die uw volk profeten, priesters en koningen hebt gegeven, 
 mensen geroepen tot uw dienst, 
 mensen 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 gemeente 
 een dienaar schenkt 
 om haar voor te gaan 
 in verkondiging en viering, 
 om haar te leren en te leiden 
 en zo uw volk toe te rusten 
 tot goede woorden en werken. 
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V: Zend dan uw Geest in ons midden, 
uw trooster ons gegeven, 
Kom, Schepper, Geest,  
adem ons open! 
Kom, Schepper Geest,  
bezaai de grond van ons hart! 
Kom, Schepper, Geest,  
wakker in ons aan  
het vuur van uw liefde! 

Lied 360 ‘Kom Schepper Geest’ 

door Koor VPKB Brugge 

1. Kom Schepper God, o Heil’ge Geest, 
daal in de mensenharten neer, 
zij zijn uw schepselen geweest, 
herschep hen in genade, Heer. 

2. Uw naam is Trooster, Gij geleidt, 
o goddelijk geschenk, ons voort, 
o balsem die ons werd bereid, 
o bron van vuur, o levend woord. 

6. Maak ons geloof zo vol en schoon 
dat het de Vader leert verstaan 
en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon, 
o Geest van beiden uitgegaan. 
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GEBED OM DE GEEST 

De synodevoorzitter nodigt de aanwezige predikanten uit om rond Jannica te 
komen staan. Daarna legt de synodevoorzitter Jannica de beide handen op. 

V: Eeuwige, Schepper van hemel en aarde, 
Zend nu op uw dienaar uw heilige Geest, 

 de Geest die Gij 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. 

De aanwezige predikanten die rond de ingezegende predikant staan, 
leggen de handen op. 

V Wij bidden U: Geef aan Jannica Anna de Prenter 
 die in haar ambt is ingezegend, 
 dat zij gehoorzaam aan uw roepstem 
 en vertrouwend op uw beloften, 
 vrijmoedig uw woord zal spreken 
 tot eer van uw Naam, 
 tot vreugde van ons allen, 
 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. 
 Amen. 

BEKLEDING MET DE STOLA 

De synodevoorzitter nodigt Dhr. Patrick Hellebuck en Mevr. Mirjam 
Lammens (diakenen VPKB Brugge) uit om de stola aan te reiken. 

V: Ontvang deze stola 
 en vervul getrouw uw dienst, 
 gedachtig het woord van de HEER: 
 Wie mijn volgeling wil zijn, zal zijn kruis op zich nemen 
 en achter mij aankomen. 
 Want ieder die zijn leven wil behouden zal het verliezen, 
 maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, 
 zal het behouden. 
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AANVAARDING EN VERWELKOMING 

V: Broeders en zusters, 
 Verwelkomen wij dan onze nieuwe predikant in ons midden. 

De Synodevoorzitter nodigt de predikanten uit die reeds rond de ingezegende 
predikant staan, om een woord van welkom uit te spreken met een passende 
Bijbeltekst. Hierna gaan de predikanten terug zitten. 

BEVESTIGING AAN DE GEMEENTE 

De consulent nodigt de kerkenraad van VPKB Brugge uit om rond de 
ingezegende predikant te komen staan. De gemeenteleden van Brugge worden 
verzocht om te gaan staan. 

V: Gemeente, dit is uw predikant. 
Wilt u Jannica Anna de Prenter als herder en leraar in uw 
midden ontvangen 

 en haar hooghouden in haar ambt? 

Allen: Ja, dat willen wij van harte. 

V: Jannica, dit is uw gemeente. 
 Wilt u hen getrouw en liefdevol dienen, 
 tot eer en opbouw van de kerk van Christus onze HEER? 

J: Ja, dat wil ik met liefde. 

V: Beste Adriën, Jan, Mirjam, Anneke, Albert en Patrick. 
 Vandaag neemt u Jannica op in uw midden. 
 Vanaf vandaag moogt gij samen op weg gaan, 
 om als kerkenraad 
 dienstbaar en liefdevol leiding te geven aan de gemeente. 
 Belooft u steeds de eenheid te bewaren, 
 en in alles samen te werken 
 tot eer en opbouw van de kerk van Christus onze HEER? 

KR: Ja, dat beloven wij. 

V: Dat stemt tot zingen, tot dankbaarheid. 
 Laten wij de HEER prijzen en loven met het lied: 
 Tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
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Tienduizend redenen tot dankbaarheid (OW 733) 

In samenzang – combo van Pinkstergemeente ‘de Kruispoort’ 
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2. 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 

3. 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 

Slot: 

 

 

 

 

VREDESGROET/ OVERGANG NAAR DE DIENST VAN HET WOORD 

De ingezegende predikant neemt de leiding van de dienst over. 

V: De vrede van de HEER zij met u allen! 
Allen: En met uw Geest! 
V: Wenst elkaar de vrede. 

Allen brengen aan elkaar de vredesgroet. 
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Dienst van het Woord 

Gebed bij de opening van het Woord 

Eerste lezing: Genesis 32:23-33 

Lied 815 ‘Het eerste licht raakt Jakob aan’ 

in samenzang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hij is op deze plaats geweest: 
Ik ben. 
De schepping ademt nog zijn geest. 
Zelfs in een steen weerklinkt zijn naam, 
de kracht die mensen op doet staan: 
Ik ben. 

Evangelielezing: Marcus 8:31-35 
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Lofzang na het evangelie (Taizé) 

door Koor VPKB Brugge en communiteit abdij Zevenkerken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertaling: alle volken loof de Heer! 

Psalm 117:1 

Preek 

Solo op blokfluit door Dhr. Dimos de Beun  
Jacob Van Eyck “Psalm 140, Ofte Tien Geboden” 

Lied 918 ‘Stem die de stenen breekt’ 

door Koor VPKB Brugge 

1. Stem die de stenen breekt, 

tijding in duistere nacht, 

stem die in stilte spreekt: 

Ik ben nabij, weest niet bang. 

2. Sprak ik al voor nacht en dag, 

voordat ik woorden sprak, 

stem die de schepping draagt: 

Ik ben nabij, wees niet bang. 
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3. Rondom mij in verdriet, 

dichtbij waar ik ook ben, 

angst ondermijnt mij niet: 

Ik ben het – dat is jouw stem. 

4. Mocht ik de leegte zien, 

dan delen wij ook die. 

Ik zie en hoor je niet 

en ben niet bang: Jij bent hier. 

  

Icoon, ‘Jacob lutte avec l’ange’, door Sylvie 
Petit; https:// www.sylviepetit.icones.free.fr 
 

Kwam op gevleugelde voeten, 
over de velden de kreupele – 
Jakob waar kom je vandaan? 

Van de nacht van de rivier 
waar ik streed om mijn naam 
en de zegen behaalde. 

waar ik boog voor mijn broeder 
en verzoening verwierf – 
Israël ben ik voortaan. 

Bloeien zal de woestijn 
honing schenken het rotsland 
spijze de leeuwenmuil. 

Aarde ik zal je dienen 
hemel ik zag je open 
boven de beenderenkuil. 

Hemel open u wijd 
Zon sta stil, geef ons tijd 
kome vrede op aarde. 

Uit: Huub Oosterhuis, ‘Stilte 
zingen’. 2018. 

http://www.sylviepetit.icones.free.fr/
http://www.sylviepetit.icones.free.fr/
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Dienst van de gebeden en de gaven 

Dankgebed en voorbeden met antwoordrespons: 

Taizélied: Jesus le Christ 

door Koor VPKB Brugge 

Jezus U bent het licht in ons leven: laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt. 

Jezus U bent het licht in ons leven: open mij voor uw liefde o Heer! 

Stil gebed 

Allen: Onze Vader die in de hemelen zijt,  

uw naam worde geheiligd;  

uw Koninkrijk kome;  

uw wil geschiede,  

gelijk in de hemel als ook op de 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  

en de kracht  

en de heerlijkheid,  

tot in eeuwigheid. 

Amen. 

Inzameling van de gaven 

Ondertussen muziek door combo Pinkstergemeente ‘de Kruispoort’ 

God van licht (OW 807) 

In mijn twijfels, mijn verdriet,  

in mijn falen ontbreekt U niet.  

In uw liefde reist U mee.  

U bent de rust als het stormt op zee.  

U bent de rust als het stormt op zee.  
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In mijn onrust neemt U mijn hand;  

in mijn vragen houdt uw Woord stand.  

In uw liefde reist U mee.  

U bent de rust als het stormt op zee.  

U bent de rust als het stormt op zee.  

Refrein: God van licht, wees mijn gids.  

Leid mij door het donker.  

Ik vertrouw op U.  

God van licht, wees mijn gids.  

Leid mij door het donker  

veilig naar de kust, waar U woont.  

Waar U woont. 3x 

Storm en golven vrees ik niet.  

In de morgen zing ik mijn lied.  

In uw liefde reist U mee.  

U bent de rust als het stormt op zee.  

U bent de rust als het stormt op zee.  

Refrein: God van licht… 

U schijnt feller dan de sterren.  

Heer, U leidt ons door de storm.  4x 

God van licht, wees mijn gids.  

Leid mij door het donker.  

Ik vertrouw op U.  

God van licht, wees mijn gids.  

Leid mij door het donker  

veilig naar de kust.  

Refrein: God van licht… 

Waar U woont. 

De kracht van uw liefde (OW 488) 

Heer ik kom tot U  

neem mijn hart, verander mij.  

Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 
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Want Heer ik heb ontdekt,  

dat als ik aan uw voeten ben,  

trots en twijfel wijken  

voor de kracht van uw liefde. 

Refrein: Houd mij vast,  

laat uw liefde stromen.  

Houd mij vast,  

heel dicht bij uw hart.  

Ik voel uw kracht  

en stijg op als een arend.  

Dan zweef ik op de wind,  

gedragen door uw Geest  

en de kracht van uw liefde. 

Heer kom dichterbij,  

dan kan ik uw schoonheid zien  

en uw liefde voelen, diep in mij. 

En Heer, leer mij uw wil,  

zodat ik U steeds dienen kan 

en elke dag mag leven  

door de kracht van uw liefde. 

Refrein: Houd mij vast… 

Dan zweef ik op de wind,  

gedragen door uw Geest  

en de kracht van uw liefde. 

Dan zweef ik op de wind,  

gedragen door uw Geest  

en de kracht van uw liefde. 
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Dankwoord 

Psalm 150 

in samenzang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2. Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijk Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
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Zending en zegen 

Lied 416 ‘Ga met God en hij zal met je zijn’ 

Koor VPKB Brugge en samenzang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Toespraken 

Uittrede onder orgelspel – William Byrd “Inventio X” 
 
 
VPKB Brugge nodigt u van harte uit voor de derde bijeenkomst 
van ‘zingen is tweemaal bidden’ op 10 april 2019, om 19.30 uur 
in ’t Keerske. Op deze avond verwelkomt VPKB Brugge haar 
oecumenische vrienden voor een gebeds- en zangavond als 
voorbereiding op Palmzondag en de lijdenstijd; een avond vol 
inkeer, gebed en samenzang. Dit initiatief gaat uit van de 
Brugse werkgroep ‘samen rond de Bijbel’. Voor meer info: 
www.protestantsekerkbrugge.be 

http://www.protestantsekerkbrugge.be/
http://www.protestantsekerkbrugge.be/


Want ieder die zijn
leven wil behouden,
zal het verliezen,

maar wie zijn leven
verliest omwille
van mij en het

evangelie, zal het
behouden.

MARCUS 8:35


