Liturgie zondag 6 januari 2018, afscheid en bevestiging ambtsdrager
Lied 103: 1 en 2
Stil gebed votum en groet en drempel gebed

Lied 103: 9
lied 281: 1,2,3 en 4
Kyriegebed
Lied: 706: 1,2 en 4
Afscheid en bevestiging ambtsdragers
(Orde voor de bevestiging van diakenen en ouderlingen afscheid van
aftredende ambtsdragers)
Voorganger:
Van een van onze ambtsdragers is de ambtstermijn verstreken,
namelijk van diaken Ineke Noordhuis. 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 jouw
afscheid.
De gemeente zingt Lied 416: 1,2,3,4
De vertegenwoordiger van de kerkenraad:
Gemeente, de kerkenraad heeft u de naam bekend gemaakt
van degene die vandaag bevestigd zal worden in het ambt van diaken.
Het is zuster Wilmine van Os. Er zijn tegen haar geen bezwaren ingebracht dus
zij kan vanmorgen bevestigd worden.
Voorganger: Loven wij de Heer.
Allen: Wij danken God.

Voorganger: Gemeente, het is goed te horen en te bedenken wat de kerk aan
diakenen heeft toevertrouwd.
In het vergaderen en onderhouden van zijn kerk maakt onze Heer Jezus
Christus gebruik van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente een
bijzondere taak heeft toevertrouwd. Hun ambt want zo noemen we dat, is
bedoeld om de mensen die geloven toe te rusten zodat zij op hun beurt als
gelovige in deze wereld kunnen staan. Ook helpen de ambten ons om samen
op een goede manier gemeente van Jezus Christus te zijn. Diakenen en
ouderlingen doen hun werk terwijl ze zelf altijd van Jezus leren, Jezus Christus,
die niet is gekomen om zich te laten dienen maar om te dienen.
Deze dienstbaarheid in Christus’ naam is duidelijk zichtbaar in het ambt van de
diakenen.
Al vanaf het begin hebben zij de taak om zo te zorgen voor de viering van het
Heilig Avondmaal, dat ook de mensen die arm zijn niet over het hoofd worden
gezien. Zij zamelen de gaven van de gemeente in om allen, die hulp nodig
hebben – binnen of buiten de kerk, dichtbij of veraf – te doen delen in de liefde
van Christus. Met daden en in gebed komen zij op voor het recht van de arme,
die om hulp roept, de ellendige en wie geen helper heeft.
Zo zullen zij bevorderen, dat armen en rijken elkaar ontmoeten, want allen zijn
zij schepselen van de HEER.
Aan deze verbondenheid met alle mensen en met heel de schepping
herinneren zij ons telkens weer, als zij brood en beker bij ons doen rondgaan,
en wij de dood des Heren verkondigen, totdat Hij komt.
(De nieuw te bevestigen ambtsdrager gaat staan)
Voorganger:
Geliefde zuster, jij die nu geroepen wordt tot het ambt van diaken in deze
gemeente:
Eenmaal ben je in het ambt van ouderling in deze gemeente bevestigd.
Daarbij heb je uitgesproken dat jij de Heilige Schrift aanvaardt als enige
regel van het geloof en je wilt verzetten tegen alles wat daarmee strijdig
is.
Je hebt beloofd geheim te zullen houden wat vertrouwelijk tot jou mocht
komen en ook om je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze
kerk.
Nu jij je ambtswerk voortzet, dit keer als diaken, vraag ik jou: geloof je
dat in het beroep dat op jou gedaan is je door God zelf geroepen bent tot
deze dienst?

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,
Wat is daarop jouw antwoord diaken Wilmine van Os?
Antwoord van de te bevestigen ambtsdrager:
Ja. Daartoe helpe mij God.
God onze hemelse vader die jou tot dit ambtswerk heeft geroepen geve jou
de genade daarin trouw en vruchtbaar werkzaam te zijn. AMEN
Gebed
AANVAARDING EN VERWELKOMING
De gemeente mag gaan staan
voorganger
Gemeente, dit is uw nieuwe diaken
Wilt u haar in uw midden ontvangen
en haar hooghouden in haar 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.
Moment kinderen. Legende van de kerstroos.
Kinderen naar de nevendienst
Gebed Heilige Geest
Schriftlezing 1 Mattheus 2: 1 - 12
Lied 468: 1,2,3 en 4
Schriftlezing psalm 103: 1 - 14

Verkondiging: Thema: Begin de dag van morgen niet met de scherven van
gisteren.

Lied: 861
Kinderen terug
inzameling gaven
Gebeden: dankgebed, voorbede stil gebed het Onze Vader.
Slotlied: 423: 1,2 en 3
Zending en zegen

