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Bevestiging tot ouderling 

Anneke Lemsom    ouderling-scriba
    Wilco Blaak     jeugdouderling

Voorganger: ds. L.C.P. Deventer 
Organist: Mark Christiaanse



Voorzang: gezang 319: 1, 4 en 5

1.      Alles wat er staat geschreven, 4. Wat de sterren niet verzwijgen
         Heer, doe ons verstaan, sprak tot Abraham, 
         want uw woorden zijn ons leven, en een ster riep de drie wijzen 
         spreek mij aan. toen Hij kwam.

         5. Jezus heeft het laatst gesproken 
   en zijn stem gaat voort, 
   want als graan is Hij gebroken 
   woord voor woord.

Mededelingen 

Intochtspsalm 66: 1, 5, 7

1.      Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
         Gods glorierijke naam ter eer.
         Laat van alom Hem lof ontvangen.
         Geducht zijn uwe daden, Heer.
         Uw tegenstanders, diep gebogen, 
         aanvaarden veinzend uw beleid.
         Heel d’ aarde moet uw naam verhogen, 
         psalmzingen uwe majesteit.

         5. Ik kom met gaven in mijn handen.
         Zie, tot uw tempel treedt uw knecht
         en brengt U, Heer, de offeranden, 
         U in benauwdheid toegezegd.
         Brandoffers wil ik U bereiden
         en zoete geuren op doen gaan.
         Ik wil U heel mijn leven wijden:
         aanvaard het, neem mijn offer aan.

7.      De naam des Heren zij geprezen!
         Hij, die getrouw is en nabij, 
         heeft mijn gebed niet afgewezen.
         De Heer is goed geweest voor mij.

Stil gebed



Votum en groet

Gezang 215: 1, 2, 4

1.      Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
         die u Gods liefde doet verstaan
         als nieuw, nu gij door slaap en nacht
         weer ’t leven vindt, verstand en kracht.
         
         2. Rondom wie bidden dag aan dag
         zijn wondren, die geen oog ooit zag,
         een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
         een nieuwe kracht door ’s Geestes doop.

4.      Wie van zich afziet naar God toe,
         loopt in het licht en wordt niet moe.
         Het schijnsel van de hemel gaat
         over de dag van vroeg tot laat.

Verootmoediging

Vrijspraak  

Kinderen   

Gezang 283: 1, 5

1.      In de veelheid van geluiden,
         in het stormen van de tijd,
         zoeken wij het zachte suizen
         van het woord, dat ons verblijdt.

5.      Die ons naam voor naam wilt noemen,
         al uw liefde ons besteedt,
         zingend zullen wij U roemen
         en dit huis zingt met ons mee!

Gebed voor de opening van de Heilige Schrift



Lezing: Matth. 8 : 2-13  (NBV21)

2Er kwam iemand naar Hem toe die door een huidziekte onrein was. Hij wierp
zich voor Hem neer en zei: ‘Heer, als U wilt, kunt U mij rein maken.’ 3Jezus
strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ En meteen
was hij van zijn ziekte gereinigd. 4Jezus zei tegen hem: ‘Denk erom dat u er met
niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als getui-
genis voor de mensen het offer dat Mozes heeft voorgeschreven.’ 5Toen Hij
Kafarnaüm binnenging, kwam er een centurio naar Hem toe die Hem om hulp
smeekte. 6‘Heer,’ zei hij, ‘mijn knecht ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige
pijn.’ 7Jezus antwoordde hem: ‘Ik zal meegaan en hem genezen.’ 8Daarop zei
de centurio: ‘Heer, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt. Spreek
slechts een enkel woord en mijn knecht zal genezen. 9Ook ik ben iemand die
onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik
tegen een soldaat zeg: “Ga!”, dan gaat hij, en tegen een andere: “Kom!”, dan
komt hij, en als ik tegen mijn slaaf zeg: “Doe dit!”, dan doet hij het.’ 10Toen
Jezus dit hoorde, verbaasde Hij zich en Hij zei tegen degenen die Hem volgden:
‘Ik verzeker jullie: bij niemand in Israël heb Ik zo’n groot geloof gevonden. 11Ik zeg
jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham,
Isaak en Jakob zullen aanliggen bij het feestmaal in het koninkrijk van de
hemel, 12maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen
naar de uiterste duisternis; daar zullen zij jammeren en knarsetanden.’ 13Tegen
de centurio zei Jezus: ‘Ga naar huis. Zoals u het geloofd hebt, zo zal het gebeuren.’
Op hetzelfde moment genas zijn knecht.

Gezang 840: 1, 2

1.      Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom,
         want mijn leven is onder de macht gesteld
         van de Heer die mijn dagen en nachten telt
         en de Heer zegt kom en ik kom.

         2. O mijn God, Gij zegt ga en ik ga,
         Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen,
         wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
         wees de adem waaruit ik ontsta.

Prediking  aansluitend orgelspel



Apostolicum

Gezang 340b

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijne eniggeboren Zoon, onze Here, die ontvan gen is van
de Heil’ge Gees t, g eboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius
Pilatus, is gekruisigd, ge storven en begraven, neder ge daald ter helle, ten derde
dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter
rechterhand Gods, des almachtigen Va ders, vanwaar Hij komen zal om te
oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige algemene christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des
vlezes en een eeuwig leven. AMEN  

Formulier voor de bevestiging van ambtsdragers

In het besef, dat wij allen geroepen zijn tot het belijden van Gods Naam en
tot dienst aan elkaar, horen wij: Om de Kerk van Jezus Christus bij haar roeping
in deze wereld te bewaren, zijn haar ambtsdragers gegeven, die daartoe ont -
vangen hebben, gaven van de Heilige Geest en een opdracht van de gemeente.
Alle ambtsdragers hebben tezamen de verantwoordelijkheid als raad der kerk
om de gemeente en elkaar bij het heil te bewa ren.
Één van de ambten, die onze kerk onderhoudt, is dat van ouder ling. De
ouderlingen zijn in het bijzonder geroepen tot de zorg voor de gemeente als
gemeenschap, het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening
van Woord en sacramenten, het bezoeken van de leden van de gemeente en de
toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire
roeping. 
En u, die nu klaar staat uw ambtswerk op deze plaats te aan vaarden:
Herinner u altijd met dankbaarheid, dat het Christus’ kudde is, die u wordt
toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door zijn bloed, - het is zijn kerk. Aanvaard
dan uw dienst met blijdschap, bouw de gemeente op; voed uzelf met de woorden
van het geloof en de goede leer en bid in uw zwakheid om de kracht van de
Heilige Geest.
Nu u gereed staat uw ambt te aanvaarden, moge aan allen die hier bijeen zijn,
blijken, dat u bereid bent uw taak op u te nemen. Daarom verzoek ik u op te
staan en voor God en zijn gemeente de vol gende vragen beantwoorden:



Bevestigingsvragen: 
Bent u in uw hart overtuigd, dat God zelf u door zijn gemeente tot deze dienst
heeft geroepen?
Wilt u zich laten leiden door het Woord van God en al wat daarmee in strijd
is verwerpen?
Belooft u uw ambt trouw te vervullen, met liefde voor de gemeente en al haar
leden, daarbij te zwijgen over wat u in vertrouwen wordt gezegd, en belooft
u in heel uw levenswandel u te gedragen naar het Woord van God en u te
voegen naar de kerkelijke vergaderingen? Wat is daarop uw antwoord?

Bevestiging
         Dat God u zegene tot trouw en vruchtbaarheid in uw ambt.

Overhandiging dienstboek door de voorzitter

Vraag aan de gemeente
         Wilt u hen ontvangen als dienstbaar aan God en hen dragen in uw voorbede? 

Gezang 210: 1, 2, 3

1.      God van hemel, zee en aarde,
         Vader, Zoon en heilige Geest, 
         die ons deze nacht bewaarde, 
         onze wachter zijt geweest, 
         houdt ons onder uw gezag, 
         ook in deze nieuwe dag.

         2. Neem mijn dank aan, deze morgen, 
         dat Gij alle dagen weer 
         al mijn angsten, al mijn zorgen 
         met mij delen wil, o Heer.
         Nooit ben ik geheel alleen: 
         Gij zijt altijd om mij heen. 

3.      Laat mij als een trouwe dienaar 
         door uw grote wijngaard gaan,
         waar de liefde wordt beleden 
         en de waarheid wordt gedaan, 
         waar het recht bloeit als een roos 
         van uw liefde, eindeloos.



Afscheid oud-ambtsdragers

Voor- en dankgebed 

Slotgezang 362: 1, 2, 3

1.      Hij die gesproken heeft een woord dat gáát.
         Een tocht door de woestijn, een weg ten leven.
         Een spoor van licht dat als een handschrift staat
         tegen de zwartste hemel aangeschreven.
         Hij schept ons hier een nieuwe dageraad.
         Hij roept ons aan, ’Ik zal jou niet begeven’.

         2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
         die het gewaagd heeft onze hand te vragen,
         die ons uit angst en doem heeft weggetild
         en ons tot hier op handen heeft gedragen.
         Hij die verlangen wekt, verlangen stilt.
         Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

3.      Van U is deze wereld, deze tijd.
         Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
         Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
         uw woord een bron waaruit wij willen drinken.
         Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt;
         dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Zegen

Orgelspel

Collecte bij de uitgang

         voor Protestantse Kerk, Missionair werk - Kerk in, van en voor het dorp.
         en Verduurzaming kerkgebouw


