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Toespraken door 

 Dr. H. Klink als bevestiger en familielid; 
 Dhr. C. Visser Czn. voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse 

Gemeente Marken; 
 Ds. E. Kremer-Elzinga namens werkgemeenschap; 
 Ds. H.Z. Klink. 

Ontmoeting 

Na afloop van deze kerkdienst bent u in de gelegenheid onze nieuwe dominee 
en zijn vrouw te ontmoeten in de ontvangstruimte van de kerk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding voorpagina  
Het betreft een icoon uit het begin van de 17e eeuw met daarop de 
apostel Johannes op het eiland Patmos. Dit icoon uit 1601 maakt 
onderdeel uit van de collectie van het Byzantijnse museum in Athene. 
(Fotograaf: Konrad Helbig, bron: www.deutschefotothek.de) 

Liturgie voor de kerkdienst 
waarin proponent 

Hubrecht Zeger Klink 
wordt bevestigd in het ambt van predikant en intrede doet in de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protestantse Gemeente Marken 
zondag 30 juni 2019 

aanvang 14.30 uur in de Patmoskerk 

voorgangers, dr. H. Klink en ds. H.Z. Klink 
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VOORBEREIDING 
Muziek God so loved the world’ uit het oratorium ‘The Crucifixion’  

van John Stainer (1840-1901) 

Zingen intochtslied: Psalm 149: 1 
1. Halleluja! laat opgetogen 
 een nieuw gezang de 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 
 
Woord van welkom en mededelingen 

Stilte om ons persoonlijk voor te bereiden op deze dienst 

Bemoediging en groet 

Zingen: Psalm 149: 2 en 3 
2. Laat het een hoge feestdag wezen. 
 De naam des Heren wordt geprezen 
 met het aloude lied der vaderen. 
 De heilige reien naderen. 
 En zo danst in het morgenlicht 
 heel Gods volk voor zijn aangezicht 
 en slaat de harp en roert de trom 
 in ’s Heren heiligdom. 
 
3. De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
 Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
 Hij kent de stillen in den lande, 
 het heil is nu ophanden. 
 Wees verheugd, die de Heer verbeidt, 
 nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
 Prijs dan zijn naam bij dag en nacht 

en roem zijn grote macht. 

Moment met de kinderen 
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GEBEDEN EN GAVEN 
Inzameling van de gaven  

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 

Gezamenlijk Onze Vader 

ZENDING EN ZEGEN 
Slotlied: Psalm 33: 8 

8. Wij wachten stil op Gods ontferming, 
 ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
 Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
 zijn heilige naam is onze vreugd. 
 Laat te allen tijde / uwe liefde ons leiden, 
 uw barmhartigheid. 

God, op wie wij wachten, / geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 

 
Zegen met gezongen ‘Amen’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan deze kerkdienst werken mee: 
Ouderling van dienst  G. Teerhuis-Kaars 
Diaken van dienst   C. Visser Kzn. 
Organist      D. Kes 
Trompet      K. Kes 
Trombone     P. Kes 
Klarinet      C. Visser 
Kindernevendienst  J. Visser-De Groot 
Foto- en videografie  C. Zeeman 
Presentatie beamer  M. Springer 
Kosters      J. Commandeur en F. Visser 
Christelijk gemengd koor Marcantat met dirigent I. Wolters 
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3. God, is dan wat U verliet 
 uit uw hand gevallen? 
 Mist Gij onze wereld niet 
 bij uw duizendtallen? 
 Blijf niet ver / doe één ster 
 in de nacht ons gloren, 
 of wij zijn verloren! 
 
4. Christus, stille vaste ster, 
 o Gij licht der lichten, 
 waarnaar wij van her en der 

onze schreden richten –  
geef ons moed / ’t is ons goed 
U te zien, getrouwe, 
uw hoog rijk te aanschouwen. 

Verkondiging: ‘Wees niet bang. Ga zo door!’ 

Muziek: ‘Jesu bleibet meine Freude’ uit Cantate BWV 147 ‘Herz und Mund 
und Tat und Leben’ van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Zingen: Lied 792: 1 - 3 (Kom, God, en schrijf uw eigen naam) 
kinderen komen terug van de kindernevendienst 

1. Kom, God, en schrijf uw eigen naam 
 als licht over ons uit! 
 De naam, die, dag en nacht voor – aan, 
 de hoogste weg wijst om te gaan, 

de naam die liefde luidt! 
 
2. O God, die al uw liefde hecht 
 aan wie van liefde leeft, 
 omvat de trouw hier toegezegd. 
 Dat Gij uw zegen op ons legt, 
 uw vrede aan ons geeft! 
 
3. Verlaat niet, wat uw hand begon, 
 o God, ontbreek ons niet! 
 Straal in ons leven als de zon, 
 Gij, van de liefde zelf de bron, 
 de adem van ons lied! 
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Zingen: Lied 273: 1 - 5 (Loof God, die zegent al wat leeft) 

Allen   Loof God die zegent al wat leeft, 
    der Hemelen Heer is Hij, 
    die tussen ons zijn woning heeft. 
    Die ver is, is nabij. 
 
Mannen  Loof God, Hij stuurt het schip der kerk, 
    dat naar de morgen vaart. 
    Hij is de hartslag van ons werk, 
    Hij houdt het welbewaard. 
 
Vrouwen Loof God, zijn vinger wijst ons aan, 
    een toren in de tijd, 
    dat het ten hemel toe moet gaan, 
    en gaat in eeuwigheid. 
 
Markers  Loof God, want Hij spreekt onze taal, 
    Hij troont op onze lof. 
    In woord en doop en avondmaal 
    houdt Hij bij ons zijn hof. 
 
Allen   Loof God, die ons aan tafel vraagt, 
    loof bruid, uw Bruidegom. 
    Ik loof U die mijn leven draagt, 
    o lieve God, ik kom. 

BEVESTIGING 
Presentatie 

Voorganger  De kerkenraad van de Protestantse gemeente Marken heeft 
een beroep uitgebracht op Hubrecht Zeger Klink. Huib is toegelaten tot het 
ambt van dienaar des Woords in de Protestantse Kerk in Nederland. De 
beroepingsprocedure in de Protestantse gemeente Marken is op wettige wijze 
en in goede orde verlopen, en er zijn geen wettige bezwaren ingebracht. Zo is 
er voldaan aan alle voorwaarden die in de kerkorde worden gesteld voordat 
tot bevestiging kan worden overgegaan. Huib kan dus in het ambt worden 
bevestigd waartoe de Kerk van Christus hem heeft geroepen. Daarom zal hij 
nu bevestigd worden als dienaar van het Woord. 
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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 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. 

Voorganger  En u Hubrecht Zeger Klink, 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, 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, Hubrecht Zeger Klink: Gelooft u dat u in 
uw beroeping door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent 
geroepen? 

Proponent  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?  

Proponent  Ja, dat wil ik.  
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Tweede Schriftlezing: Openbaring 1: 9 - 20 door de voorganger 

9 Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door 
Jezus met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid – ik was op het 
eiland Patmos omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. 10 
Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide 
stem, die klonk als een bazuin 11 en die tegen me zei: ‘Schrijf alles wat je ziet 
in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, 
Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.’ 12 Ik draaide me om, om 
te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden 
lampenstandaards, 13 en daartussen iemand die eruitzag als een mens. Hij 
was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. 14 
Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen 
waren als een vlammend vuur. 15 Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. 
Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa’s. 16 In zijn 
rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, 
tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. 17 Toen ik hem 
zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand 
op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. 18 Ik ben degene 
die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de 
sleutels van de dood en van het dodenrijk. 19 Schrijf daarom op wat je gezien 
hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. 20 Dit is de betekenis van de 
zeven sterren die je in mijn rechterhand zag en van de zeven gouden 
lampenstandaards: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, 
en de zeven standaards zijn de zeven gemeenten zelf. 
 
Zingen halleluja-lied: Lied 919: 1 - 4 (Gij die alle sterren houdt) 

1. Gij die alle sterren houdt 
 in uw hand gevangen, 
 Here God, hoe duizendvoud 

wekt Gij ons verlangen! 
Ach, ons hart is verward, 
leer het op uw lichte 
hoge rijk zich richten. 

 
2. Want de lichten die wij zelf 
 aan de hemel stelden, 
 glinsterend in het zwart gewelf, 
 sterren, ongetelde –  

al hun glans / dooft nochtans, 
dan is heel ons leven  
door de nacht omgeven. 
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Eerste schriftlezing: Jesaja 48: 12 - 22 door de ouderling van dienst 

12 Luister naar mij, Jakob – Israël, door mij geroepen. Ik ben het! Ik ben de 
eerste, ik ben de laatste! 13 Eigenhandig heb ik de aarde gegrondvest, met 
mijn rechterhand de hemel ontvouwd; wanneer ik de sterren roep, treden ze 
aan. 14 Kom allemaal, verzamel je en luister. Wie van hun goden heeft dit 
aangekondigd: ‘De man die de liefde van de HEER geniet, zal diens plannen 
met Babylonië uitvoeren en bij de Chaldeeën zijn macht doen gelden’? 15 Ik 
was het die dat zei! En ik heb hem geroepen, ik laat hem komen, en wat hij 
onderneemt zal slagen. 16 Kom naderbij en luister hiernaar. Van meet af aan 
heb ik openlijk gesproken, vanaf het begin van de geschiedenis was ik erbij. – 
God, de HEER, heeft mij gezonden, met zijn geest. –  

17 Dit zegt de HEER, je bevrijder, de Heilige van Israël: Ik ben de HEER, 
jullie God, die jullie onderricht in je eigen belang, die jullie leidt op de weg 
die je gaat. 18 Luisterde je maar naar mijn geboden, dan zou jouw vrede zijn 
als een rivier, en je gerechtigheid als de golven van de zee. 19 Je nageslacht 
zou zijn als het zand, je nazaten ontelbaar als zandkorrels. Je naam zou nooit 
worden uitgewist, maar voor altijd bij mij voortleven. 20 Trek weg uit Babel, 
ontvlucht de Chaldeeën! Verkondig dit met luid gejuich, laat het horen, laat 
weten tot aan de einden der aarde: ‘De HEER koopt zijn dienaar Jakob vrij!’ 
21 Hij voert zijn volk door de woestijn, ze zullen geen dorst lijden; hij laat 
water voor hen stromen uit de rots, hij klieft een rots en het water gutst eruit.  
22 Goddelozen zullen geen vrede kennen – zegt de HEER. 

 
Zingen antwoordpsalm: Psalm 135: 1 en 3 (OB 1773) 

1. Prijst den Naam van uwen God, 
's Heeren knechten, hier vergaard; 
Prijst Zijn Naam en wijs gebod, 
Daar g' in 't voorhof staat geschaard, 
En uw ambt bekleedt met eer 
In het huis van onzen Heer'. 

 
3. God is groot; ik weet dat Hij 

Hoger is dan alle goon. 
Onze God voert heerschappij, 
Hij beheerst van Zijnen troon 
Hemel, afgrond, zee en aard': 
God is aller hulde waard. 
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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?  

Proponent  Ja, dat beloof ik. Daartoe helpe mij God. 

Gebed om de heilige Geest 

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. 

Stil gebed terwijl de te bevestigen dienaar knielt 

Zingen: Lied 360: 1 - 6 (Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer) 

1. Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, 
met hemelse barmhartigheid. 
 

2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
 de grote Trooster in de tijd, 
 de bron waaruit het leven springt, 

het liefdevuur dat ons doordringt. 
 
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. 
 
5. Verlos ons als de vijand woedt, 
 geef, Heer, de vrede ons voorgoed. 
 Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, 

geen ongeval ons leven schaadt. 
 
6. Doe ons de Vader en de Zoon 
 aanschouwen in de hoge troon, 
 o Geest, van beiden uitgegaan, 
 wij bidden U gelovig aan. 
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Bevestigingsgebed 

Voorganger Here God, wij danken 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 Hubrecht Zeger Klink 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: 

Handoplegging 

Voorganger Zend nu op uw dienaar Hubrecht Zeger Klink 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. 

Muziek: ‘The Lord Bless You and Keep You’ van John Rutter (1945- ) 

Andere aanwezige dienaren des Woords leggen de zojuist bevestigde dienaar 
de handen op 

Ds. E. Kremer-Elzinga, predikant van de Protestantse Gemeente Zuiderwoude-Uitdam was in de 
vacante periode consulent van de Protestantse Gemeente Marken. 
 
Ds. D.M. van de Linde, predikant van de Protestantse Gemeente (in wording) te Hattem. Tijdens de 
studie was dominee Van de Linde mentor en begeleider van Huib gedurende het leervicariaat in de 
Hillegondakerk te Rotterdam. 
 
Ds. H.J. Steinvoort, predikant van de Protestantse Gemeente Cothen en voormalig medestudent van 
Huib. 
 
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn, predikant van de Protestantse Gemeente te Rozenburg, eveneens 
voormalig medestudent van Huib. 
 
Ds. E.A. Gruteke-Vissia predikant van de Protestantse Gemeente Zeewolde, ook een van de drie 
medestudenten van Huib. 
 
Ds. E.J. Hoebe-De Waard, predikant van de Protestantse Gemeente te Wageningen, vriend van Huib 
en Willy. 
 
Ds. C. Baggerman, predikant van de IJsseldijkkerk te Krimpen aan den IJssel, vriend van Huib en 
Willy. 
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Voorganger Wees hem genadig, Here God, zo bidden wij, dat hij een 
gehoorzame getuige van het evangelie zal zijn, een teken van eenheid in uw 
kerk, een waakzame en 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 Here, 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 stola aangereikt door de diaken van dienst 

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 de gemeente gaat staan 

Voorganger Gemeente, dit is uw dominee. Wilt u Huib Klink als herder en 
leraar in uw midden ontvangen en hem hooghouden in zijn ambt? 

Allen    Ja, dat willen wij van harte. 

Zingen: Lied 513: 2 en 3 (God heeft het eerste woord) 
2.  God heeft het eerste woord. 

 Voor wij ter wereld kwamen, 
 riep Hij ons reeds bij name, 
 zijn roep wordt nog gehoord 

3.  God heeft het laatste woord. 
 Wat Hij van oudsher zeide, 
 wordt aan het eind der tijden 
 in heel zijn rijk gehoord. 

 
Vredegroet 

Voorganger De vrede van Christus zij altijd met u. 

Allen    En met uw geest. 

 

DIENST VAN HET WOORD 
Gebed om de verlichting met de heilige Geest 

Zingen: Lied 348: 1 (Heer van uw kerk) waarna de kinderen naar de 
kindernevendienst gaan 

1. Heer van uw Kerk, 
 Gij hebt het woord genomen 
 en zegt ons: laat de kinderen tot Mij komen, 
 want hunner is het koninkrijk. 

 


