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VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied: 62: 1,4,5
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Stil gebed, Votum & Groet

Cantorij zingt samen met gemeente: 84a: alle verzen (vers 2
en 4 door gemeente)
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Smeekgebed
Na: ‘Zo roepen wij U aan’,  responsie: Kyrie eleison (301k)
(Predikant: I, cantorij/gemeente: II)

Lied: 971: alle verzen  
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DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften

Kindermoment

Kinderlied: 288 ‘Goedemorgen, welkom allemaal’ (onder
begeleiding van gitaar en mondharmonica)
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Kinderen gaan met het lantaarntje naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Romeinen 12: 3-11
3 Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik

u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt
verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken.
Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God
u heeft gegeven. 

4 Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet
allemaal dezelfde functie hebben, 

5 zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder
apart, elkaars lichaamsdelen. 

6 We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de
genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te
profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof
gebruiken. 

7 Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand
verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet
onderwijzen. 

8 Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets
weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding
geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor
een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. 

9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees
het goede toegedaan. 

10 Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters
en acht de ander hoger dan uzelf. 

11 Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren
door de Geest en dien de Heer.
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Lied: 360: alle verzen 
(vers 1 en 6 allen, vers 2 en 4 mannen,  vers 3 en 5 vrouwen)

allen

mannen

vrouwen

mannen

vrouwen

allen
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Uitleg en verkondiging
Cantorij zingt samen met gemeente: ‘Breng ons samen’ (Sela) 
(Gemeente: refrein)

U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde breng samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein
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U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt
Vader maak ons één

Refrein (2x)
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DIENST VAN AFSCHEID EN BEVESTIGING  
 
Afscheid van de aftredende ambtsdragers  
Van een aantal van onze ambtsdragers moeten wij afscheid nemen
(aftredende ambtsdragers gaan staan):  

Christa Klaver (ouderling)
Tineke Menting (diaken)
Peter van Zadelhoff (ouderling-kerkrentmeester)
Rob van Zadelhoff (ouderling)

Geliefde broeders en zusters, wij laten u gaan en zeggen u allen dank
voor de inzet en liefde waarmee u uw dienstwerk in Christus’ kerk en
wereld hebt vervuld. Wat blijft, is de verbondenheid met het ambt,
waarin alles wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen geheim zal
blijven, ook na uw afscheid.  
Naar beste weten hebt u er naar gestreefd Christus’ kerk op te
bouwen en de leden van de gemeente, die aan uw zorgen waren
toevertrouwd, te dienen. Laten we daarom danken en bidden.

Gebed
V: Het past ons, HERE God, U dank te zeggen voor de toewijding
van N, ....die hun ambt nu neerleggen. Voor hun volharding en trouw
prijzen wij U, Bron van alle goeds. 
A: Bevestig toch het werk van hun handen, bevestig dat. 

V: U, die blijkens de kracht die in ons werkt, bij machte zijt oneindig
veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. U zij de heerlijkheid in
de gemeente en in Jezus Christus tot in alle geslachten, van
eeuwigheid tot eeuwigheid. 
A: Amen.

We zingen: Lied 90:8
De aftredende ambtsdragers gaan zitten
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Enkele woorden van de voorzitter van de Kerkenraad Bert Veld

Presentatie van de aantredende ambtsdragers
De kerkenraad heeft u de namen bekend gemaakt van degene die
bevestigd zal worden in het ambt van diaken en ouderling. Er zijn geen
wettige bezwaren ingebracht dus zonder bezwaar kan ik nu de namen
noemen van de nieuwe ambtsdragers: 
Ernst Haagsman (pastoraal-ouderling)
Else Kaiser (diaken)
Joke Rozeboom (ouderling-scriba)
Harrie Wentink (ouderling-kerkrentmeester)
Rien de Zeeuw (pastoraal-ouderling)

Ook verheugd het ons u te kunnen meedelen dat de volgende
ambtsdrager heeft toegezegd haar ambtstermijn te willen verlengen:
Netty Coolenbrander (pastoraal-ouderling)

Onderwijs
Er worden leden van deze gemeente tot ambtsdrager bevestigd. De
gemeente - dat zijn wij. 
Wij zijn samen de gemeente van Christus. De gemeente van Christus
dankt haar bestaan aan God. Aan het spreken van God in onze wereld.
Dat is een scheppend spreken. Er ontstaat licht, leven, liefde. Het is een
woord dat in drievoud wordt gehoord. God heeft gesproken in de
geschiedenis van Israël. De boeken en geschriften die daarvan het
resultaat zijn tonen ons een God die altijd weer voor mensen de
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toekomst opent, en die als een kracht van liefde hen naar vrijheid en
vrede doet verlangen, en hen aanspoort zich daarvoor in te zetten. God
heeft gesproken in Jezus van Nazareth, die daarom de titel Christus
draagt. Hij is het vleesgeworden Woord, Hij is het toonbeeld van wat
God met ons voor heeft, Hij is een gestalte van vrijheid en liefde op
leven en dood. En God heeft gesproken in de gave van zijn Geest. Die
Geest is de actieve tegenwoordigheid van God, hier op aarde, onder de
mensen, onder ons, ook nu, en alle dagen dat wij leven.
En zo zijn wij gemeente geworden: wij hebben dat woord dat God
spreekt opgevangen, het laat ons niet los, wij leven ermee, met vallen
en opstaan. God heeft ons gezocht, en zijn vrede is onze bestemming.
Het is God die zijn gemeente sticht. Dat, dat vreemde, dat wij ons
aangesproken, geroepen weten, dat is het eigene van de kerk, dat is
onze kwaliteit. 
Om onze gemeente te besturen, is er een kerkenraad. Predikanten,
ouderlingen en diakenen, ze doen allerlei praktisch werk, zoals ieder
bestuur dat doet. Maar daarbij zijn ze ook ambtsdrager, ze bekleden
een ambt. In wat ze doen en wat ze zeggen moeten ze verwijzen naar
onze opdracht, 
naar de taak en de bestemming die wij allen hebben als christenen,
leden van de gemeente. De ambtsdragers zijn er dus om onze kwaliteit
te bewaken, ons bij onze roeping te bewaren, wij vragen hen ons te
helpen gemeente van God, gemeente van Christus te zijn. Dat is soms
erg moeilijk, want de tijden zijn onzeker en de mensen gecompliceerd,
op veel vragen is geen antwoord. Daarom moet de kerkenraad als
geheel en moeten de ambtsdragers persoonlijk oplettend zijn op het
woord dat God heeft gesproken, en open staan voor de werking van
Gods Geest. Vertrouwend op God, die uiteindelijk zelf zijn gemeente
sticht en draagt zullen ze vrolijk en vergevingsgezind, barmhartig en
zorgvuldig, vindingrijk en toekomstgericht, ons als gemeente voorgaan
op de weg die God wijst.

Zingen: 139:1
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Gelofte en bevestiging van ambtsdragers (ambtsdragers gaan
staan)

Geliefde zusters en broeders, u die bevestigd zult worden in het ambt
van ouderling of diaken, dat u in geloof uw dienst mag aanvaarden. 
Ik verzoek u op te staan en op de volgende vragen antwoord te
geven:

- Gelooft u dat u door deze gemeente door God zelf tot deze
dienst bent geroepen? 

- Aanvaard u de heilige Schrift als enige regel van het geloof
en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is? 

- 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? 

 
Wat is daarop uw antwoord, N...? 
Aantredende ambtsdrager: Ja, dat beloof ik, met hulp van God.  

Eenmaal bent u in het ambt van ouderling in deze gemeente
bevestigd. Nu u uw ambtswerk wilt voortzetten en uw gelofte wil
vernieuwen, wat is daarop uw antwoord, ouderling N....? 
Ambtsdrager die haar dienst voortzet: Ja, dat beloof ik, met hulp van
God.
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Cantorij zingt: lied 833 ‘Neem mij aan zoals ik ben’

 
Zegen en handoplegging  (de ambtsdragers knielen beurtelings op
de knielbank)  
(Na de zegen krijgen de ambtsdragers een Bijbeltekst mee)
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Zend uw heilige Geest op N...., maak haar/hem ouderling in deze
gemeente om in liefde om te zien naar mensen en uw gemeente te
bouwen. Amen.

Zend uw heilige Geest op N....., maak haar/hem diaken in deze
gemeente om in liefde om te zien naar de mensen en uw
barmhartigheid gestalte te geven. Amen

Zend uw heilige Geest op N......, die het ambtswerk als ouderling wil
voortzetten om in liefde om te zien naar mensen en uw gemeente te
bouwen. Amen 

Allen staan

Bevestigingslied: lied 363
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De vraag aan de gemeente
Gemeente van ’s Heerenberg-Zededam,
nu deze zusters en broeders
tot diaken en ouderling bevestigd zijn,
belooft u hen te aanvaarden,
hen te omringen met uw medeleven,
hen te dragen in uw gebeden en met hen
mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Broeders en zusters wat is daarop uw antwoord?

A: Ja, dat beloven wij 
(de gemeente bekrachtigt haar instemmen met applaus)

Vredegroet
De vrede van de Heer zij altijd met u. Wens elkaar de vrede!
(We brengen elkaar de vredegroet)

Cantorij zingt: 428 ‘Peace be with you’

Enkele woorden van de voorzitter van de Kerkenraad, Bert Veld
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DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden - stil gebed - Onze Vader (met lied 1006)
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Mededelingen diaken van dienst

Geven van de gaven
Ondertussen zingt de cantorij: ‘A joyful, jubilant song’
(Vertaling: 
‘Dit is de dag die de Heer ons geeft, wees daarom blij en zingt
verheugd’)

Shout for joy! Shout for joy! Make a jubilant noise, 
singing blessed be the name of the Lord. 
Shout for joy! Shout for joy! Let the earth lift its voice,
singing blessed be the name of the Lord.
For this is the day that the Lord has made.
I will rejoice and be glad in it.
This is the day that was made for praise!
I will rejoice, lift up my voice, making a jubilant noise!
This is the day the Lord has made;
He calls the hours His own.
Let heav’n rejoice, let earth be glad. 
Let praise surround the throne
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Slotlied: 425

Zegen  (Gezongen amen)

-
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