Morgendienst, 6 september 2020, afscheid en bevestiging van ambtsdragers
In deze dienst nemen we afscheid van
Caroline Vreugdenhil, ouderling-scriba
Elvira van Mourik, jeugdouderling
Willy Lodder, wijkouderling
Mijnie van Wingerden, wijkouderling
Anne Aantjes, diaken
Eimert Vink, diaken
We bevestigen als nieuwe ambtsdragers:
Gerdien van Mourik, ouderling-scriba
Jonneke van Dalen, jeugdouderling
Bartha Nieuwland, wijkouderling
Conny van Tussenbroek, wijkouderling
Janneke Boom, diaken
Nico Verheij, diaken
We verwelkomen als wijkbezoekers:
Jolanda den Toom
Arie Harrewijn
Margriet van der Werff
Willy Lodder
- Welkom door ouderling van dienst
- Zingen: lied 601: 1 en 2 (we staan)
- Stil moment voor persoonlijke voorbereiding
- Bemoediging en groet
v.:
onze hulp is in de naam van de Heer
a.:
die hemel en aarde gemaakt heeft
v.:
die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:
en niet laat varen het werk van zijn handen
v.:
a.:

Genade, vergeving, goedheid, ontferming en vrede
van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer.
Amen

- Over de dienst
- Gebed om ontferming
- We luisteren naar het lied van verlangen: https://youtu.be/qZBrY77JklI
Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen, zonder afstand te houden,
opgetogen: de morgen breekt aan.
Samen zullen we danken en zingen.
Samen breken we brood, delen wijn.
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
een gebaar dat bijzonder zal zijn.

En we steunen elkaar en beloven,
na het leed dat we hebben doorstaan,
dat wij zien wat het nieuwe betekent
en daar zinvol mee om zullen gaan.
En ik hoop dat we zullen ervaren,
in geloof dat de liefde ons leidt:
voor elkaar en voor moeder aarde
goed te zorgen nu en altijd.
- Gezongen gebed om de Geest: lied 695: 1 en 5
- Moment voor de kinderen
- Lied voor de kinderen: volgt
- Schriftlezing: Romeinen 12: 3-13
- Zingen: lied 970: 1, 3, 4 en 5
- Uitleg en verkondiging: ‘Ieder naar zijn aard’
- Zingen: lied 362: 1 en 2
- Bij het afscheid
- Dankgebed
- Opdracht en presentatie van de nieuwe ambtsdragers
- Gelofte
Geloof je dat God zelf door deze gemeente
je heeft geroepen tot deze dienst en jou daarin draagt?
Neem je Gods woord waaruit wij leven
als leidraad voor geloof en leven van jezelf en van de gemeente?
Beloof je je dienst trouw te verrichten,
met liefde voor de gemeente
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?
Beloof je geheim te houden
wat je in vertrouwen wordt verteld?
Ben je bereid je taak te vervullen
overeenkomstig de orde van onze kerk?
- Handoplegging en zegen
God, onze Vader, geve je zijn heilige Geest
om ouderling te zijn in deze gemeente,
om in liefde om te zien naar mensen
en de gemeente te bouwen. Amen
God, onze Vader, geve je zijn heilige Geest
om diaken te zijn in deze gemeente,
om in liefde om te zien naar mensen
en zijn barmhartigheid gestalte te geven. Amen
Zingen (na elke handoplegging): lied 814

- Aanvaarding door de gemeente
v.:

a.:

(we gaan staan)

Gemeente, dit zijn uw nieuwe ambtsdragers.
Ik vraag u: belooft u hen te ontvangen in uw midden,
hen te omringen met uw meeleven,
hen te dragen in uw gebeden
en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Wat is daarop uw antwoord?
Ja, van harte

- Welkom aan de wijkbezoekers
- Gelofte
Ben je bereid je in te zetten voor de gemeente met de gaven jou gegeven en met
aandacht en ruimte voor de mensen die God op je weg brengt?
Beloof je geheim te houden wat jou in vertrouwen wordt verteld?
- Zegen, bevestigd met zingen van lied 814
- Gebeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader
- Bij de inzameling, bestemd voor KerkinActie (project Syrië)
- Slotlied: Ga dan op weg … (melodie lied 868)
Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede.
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.
En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar.
Liefde verlicht dan je schreden.
Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen.
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.
Geen hongersnood: wij delen samen ons brood.
Er zal genoeg zijn voor velen.
Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen.
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen.
Als wij dat doen, blijft onderweg 't visioen
liefde en warmte uitstralen.
- Zegen (gemeente spreekt: Amen)

