21 januari ochtenddienst, bevestiging ambtsdragers
Welkom
Om te beginnen
Lied 63: 1 en 2
Votum groet en drempelgebed
Lied 63: 3
Gebed om ontferming met acclamatie 301c
Glorialied 985: 1,2 en 3
(Orde voor de bevestiging van diakenen en ouderlingen afscheid van
aftredende ambtsdragers)
Voorganger:
Van onze diaken Ella Koen is de ambtstermijn verstreken, Ella wil jij gaan staan?
voorganger
Geliefde zuster, wij laten jou gaan en zeggen je dank voor de overtuiging, de
inzet en de liefde waarmee jij jouw dienst in Christus’ kerk hebt vervuld. Wat
blijft, is de verbondenheid met het ambt, waarin alles wat vertrouwelijk tot
jouw kennis is gekomen geheim zal blijven, ook na je afscheid.
Persoonlijk toespreken: de aarzeling, veel uitvinden, betrokken, de maaltijd
o.a.
Psalm 90: 8

De vertegenwoordiger van de kerkenraad:
Gemeente, de kerkenraad heeft u de namen bekend gemaakt van Camilla van
Rutten die het ambt van jeugdouderling zal gaan bekleden en Gert Sonneveld
voor het ambt van diaken. Er zijn tegen hen geen bezwaren ingebracht dus kan
de bevestiging plaatsvinden.
Voorganger: Loven wij de Heer.
Allen: Wij danken God.

(Camilla en Gert mogen naar voren komen)
Voorganger: Gemeente, (inleiding)
(De nieuw te bevestigen ambtsdragers gaan staan)
Voorganger:
Geliefde broeder en zuster, jullie die je nu voor het eerst geroepen weten tot
het ambt van ouderling of diaken in deze gemeente:
Geloof jij dat je door het beroep dat de gemeente op jou doet door God
zelf tot deze dienst bent geroepen?
Aanvaard jij de heilige Schrift als enige regel van het geloof en wil jij je
verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?
Beloof jij jouw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de
gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt, beloof jij
geheim te houden wat vertrouwelijk tot jouw kennis komt, en beloof jij jouw
taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?
Wat is daarop uw antwoord, Gert Sonneveld?
Antwoord van de te bevestigen ambtsdrager:
Ja. Daartoe helpe mij God.
Wat is daarop jouw antwoord Camilla van Rutten?
Antwoord van de te bevestigen ambtsdrager:
Ja. Daartoe helpe mij God.
GEBEDEN
(de nieuwe ambtsdrager knielt)
Handoplegging:
Zend nu uw Heilige Geest op Gert Sonneveld
en maak hem diaken in deze gemeente
om in liefde om te zien naar mensen
en aan uw barmhartigheid gestalte te geven. amen
Zend nu Uw Heilige Geest op Camilla van Rutten
en aak haar ouderling in deze gemeente om in liefde om te zien naar mensen
en uw gemeente te bouwen.

Gebed: wij danken U dat U deze beide mensen geroepen hebt, versterk hen in
geloof hoop en liefde en geef dat zij trouw en standvastig kunnen doen wat zij
op zich hebben genomen en dat zij bewaard mogen blijven in de liefde van
Christus. Amen.
AANVAARDING EN VERWELKOMING
De gemeente mag gaan staan
voorganger
Gemeente, dit zijn uw nieuwe ambtsdragers
Wilt u hen in uw midden ontvangen
en hen hooghouden in hun ambt?
Antwoord gemeente: Ja dat willen wij van harte
lied 363: 1
(VREDEGROET)
Voorganger: De vrede van de Heer zij altijd met u.
Gemeente: en met uw geest
Voorganger: Wenst elkaar de vrede.
Kinderlied: https://www.youtube.com/watch?v=Jj3bEd0mLGg
Kinderen naar de nevendienst.
Om te horen
Gebed van de zondag
1e Lezing: 1 Samuël 3: 1 - 10
2e Lezing: Marcus 1: 14 - 20
Lied: 531:1 en 3
Uitleg en verkondiging

Lied: 361: 1a,2m,3v,4a,5m,6v,7a
Om op weg te zijn
Inzameling gaven, tijdens de inzameling:
https://www.youtube.com/watch?v=YJVucni29Ds
Lied: 978: 1 en 4
Zending en zegen

