Liturgie, zondag 23 mei 2021 , vGK Boelenslaan, 10.00 uur
waarin als diaken bevestigd zullen worden: zr. A.Elzinga-Altena en br. C. de Vries.
en waarin wij afscheid zullen nemen van br. R. de Groot als ambtsdrager.

Thema: “De Geest doet zien en geeft kracht.”
Voor de dienst: Lied 382: 1,2,3 Elb
Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier,laat uw heil heel de aard’ vervullen.
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.
Heer, ’k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein: Kom, Jezus kom, vul...
Staan wij oog in oog met U Heer,
daalt uw stralende licht op ons neer,
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:Kom, Jezus kom, vul...

Woord van welkom, mededelingen
Intochtslied: Ps. 108: 1,2
Mijn hart is, Heer, in U gerust.
Uw lof te zingen is mijn lust.
Maakt, harp en luit, den Here groot.
Mijn lied begroet het morgenrood.
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe
onder de volken en ik doe
in ieder land mijn psalm weerklinken,
daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.

Stil Gebed
Bemoediging en Groet

Ja, hoger dan het hemels blauw
is, Heer, uw goedheid en uw trouw.
Verhef U, dat uw aangezicht
de hemel met zijn glans verlicht.
Op aarde blink' uw heerlijkheid.
Gord uw geliefden tot de strijd.
Ten zege zij uw hand geheven,
hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

Gloria: Lied 222 Hemelhoog
Door de kracht, door de kracht van de Heilige Geest
Door de kracht, door de kracht van de God die geneest
Die er is, die zal zijn en die is geweest
Vieren we feest met elkaar.
We zingen: halleluja en prijzen de Heer (3x)
Hij is het waard
Door de kracht...
Als ik zing: halleluja, dan prijs ik de heer (3x)
Hij is het waard.

Verootmoediging:
Genadeverkondiging:

Zingen: Lied 203: 1,2 Elb

Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die’t niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ’k zien.

Wetslezing:

daarna zingen Opw 705

Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast en zegt:
dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.
Refr.:Toon Mijn liefde aan de ander,
dien de ander,zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander,zo heb Ik ook jou liefgehad.
In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:
dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.
Refr.: Toon Mijn liefde...

Gebed om het licht van Gods Heilige Geest
Daarna zingen: Gez. 250: 4

Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.

Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

Schriftlezing: Hand. 2: 1 t/m 17
Zingen: Gez. 242: 1,3,6
Komt laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de Heil'ge Geest
aan velen heldenmoed.
Bidt dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.
In 't lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,
zijn wij door uwe kracht
als kindren nieuw geboren.
Deel dan uw gaven uit,
wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats
een levend lidmaat zij.
Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houdt Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.

Tekst
Verkondiging
Zingen: Lied 698 Opw
Ook al gaat mijn weg door een diep dal van duisternis heen,
Uw liefde drijft de angst uit in mij.
Ook al loop ik vast,overvallen door een hevige storm,
ik keer niet om want U bent nabij.
En ik vrees geen gevaren meer,
Met mijn God steeds aan mijn zij.
Voor wie zou ik nog vrezen?
Hij is toch bij mij! Hij is toch bij mij!

Nooit meer, nooit meer alleen,
loop ik door de stormen heen.
Nooit meer, nooit meer alleen,
op de berg of in de dalen.
Nooit meer, nooit meer alleen,
Heer, U laat mij nooit meer alleen.
En ik zie al de glans in de verte, van het stralende licht,
Dat schijnt voor elk die volhoudt en wacht.
Maar tot aan die dag dat de schepping wordt bevrijd van de pijn,
Is U te kennen al wat ik wil.
En ik vrees geen gevaren meer,met mijn God steeds aan mijn zij.
Voor wie zou ik nog vrezen?
Hij is toch bij mij! Hij is toch bij mij!
Ja, ik zie al de glans in de verte, van het stralende licht.
Maar tot aan die dag dat de schepping wordt bevrijd van de pijn,
blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen!

Afscheid Reinder: een woord van dank
*Formulier voor de bevestiging van diaken
Gemeente van onze Here Jezus Christus,
De kerkenraad heeft u tweemaal de namen bekend gemaakt van hen, die tot diaken verkozen zijn.
Omdat niemand een gegrond bezwaar tegen hun leer of leven heeft ingebracht zullen we hen nu in
de naam van de Here in hun ambt bevestigen. Laten wij eerst luisteren naar wat de Heilige Schrift
ons leert over het ambt van ouderlingen en diaken in de gemeente van Jezus Christus.
Als Hoofd van de kerk draagt Christus zorg voor Zijn gemeente op aarde. In het bij elkaar brengen en
houden van Zijn kerk maakt Hij gebruik van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente een
bijzondere taak toevertrouwt. Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als
herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van
Christus. Nog steeds is dit de taak van allen die in de gemeente van de Here worden geroepen tot
het ambt. Zij zullen hun opdracht nederig vervullen, in navolging van de Here Jezus, die niet is
gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.
Over de diakenen:
Ook door het ambt van diaken wil Christus Zijn gemeente bouwen.
De diakenen zullen, geholpen en gesteund door de hele gemeente, de liefde van Christus zichtbaar
maken aan hen die hulp nodig hebben, binnen en buiten de kerk, in eigen land of in andere delen van
de wereld. Hun dienen zal voortkomen uit de opdracht van de rechtvaardige God, die de arme zal
redden en wie om hulp roept, de ellendige en wie geen helper heeft. Zij zullen de gemeente helpen
bij het volbrengen van haar taak tegenover de naaste. Zij zullen hun ambt vervullen met een
bewogen hart. Het is daarbij van belang dat zij de hulpbehoevenden niet alleen helpen met materiële
gaven, maar hen ook de troost van het Evangelie brengen.

De voorganger vraagt de te bevestigen ambtsdragers op te staan
Geliefde zuster en broeder,
u staat hier voor God en Zijn gemeente. Wilt u, opdat voor iedereen duidelijk is dat u bereid
bent uw taak op u te nemen, antwoord geven op de volgende vragen:

Ten eerste: Bent u in uw hart overtuigd, dat God Zelf u door Zijn gemeente tot deze dienst
heeft geroepen?
Ten tweede: Is de Bijbel voor u het betrouwbare Woord van God en verwerpt u alles wat
met dit Woord en de belijdenis van de Kerk in strijd is?
Ten derde: Belooft u, uit liefde tot Christus en Zijn gemeente, uw ambt trouw te vervullen
en daarbij te zwijgen over wat u in vertrouwen bij de uitoefening van uw ambt
wordt verteld?
Ten vierde: Belooft u zich in heel uw levenswandel te gedragen naar het Woord van God
en te gehoorzamen aan het opzicht van de kerkelijke vergaderingen?
........, wat is hierop uw antwoord?
Persoonlijke tekst:
De almachtige God en Vader geve u Zijn genade, dat u in deze dienst trouw en met zegen
werkzaam mag zijn. Amen.
*

Wij ‘zingen’ de nieuwe ambtsdragers toe:
Lied 416: 1,2 NLb
Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

De gemeente wordt aangesproken
Formulier gebed en Dankgebed en voorbeden: En zo bidden en danken wij U....
Collecte
Slotlied : Geloofsbelijdenis op de wijs van the Rose ( kan ik niet vinden op
Ik geloof in God de Vader,
groot in wijsheid en in macht,
die de hemel en de aarde
door zijn woord heeft voortgebracht,
die de mens als kroon der schepping
naar zijn beeld geschapen heeft
en nog in zijn grote liefde
alles draagt en aanzien geeft.

Ik geloof in Jezus Christus
’s Vaders ééngeboren Zoon,
mens geworden om ons mensen,
lijdend onze smaad en hoon;
die gestorven aan de zonde
opstond ter rechtvaardiging
en ten hemel is gevaren,
waar Hij alle macht ontving.
Ik geloof de Heil’ge Geest, die
God als Gids gegeven heeft
en een kerk die door de tijden
enkel op zijn adem leeft.
Ik geloof de schuldvergeving
en ook de herrijzenis.
Ik geloof een eeuwig leven,
dat in God geborgen is.

Zegen
Amen: Lied 270: 1,2 Elb
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Aan uw dagelijks leven,
uw gezin, uw werk,
wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden,
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

