Orde van dienst
3 maart 2019
Afscheid, (her)bevestiging ambtsdragers

PG de Wijngaard
Hervormde Kerk Geesteren
voorgangers: ds. Henriëtte Bouwman
ds. Co Janssen
organist: Ad Krijger

Orgelspel
Woord van welkom
Zingen: Lied van de maand 220 – Zoals een bloem… (staande)

2 Lof zij uw Naam die oplicht in de nacht,
uw luister staat geschreven in de sterren,
zo hoog van eer, een uitstraling zo zacht,
taal van genegenheid, tijding van verre.
Wij zien verwonderd naar de stille pracht,
zou ooit een mens die heerlijkheid verwerven?
3 In sierlijk schrift, hoog aan de hemeltrans,
hebt Gij de nacht uw signatuur gegeven.
Wij zijn geschreven met dezelfde hand,
dezelfde gratie wekt ook ons tot leven.
De Morgenster, zozeer aan U verwant,
Hij heeft het uur der duisternis verdreven.
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4 God van ons hart, Gij die ons zingen doet,
uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen,
uw adem geeft ons innigheid en gloed,
o leid ons uit het huis van schade en schande Gij schenkt de sterveling een vergezicht,
uw stad van licht daalt neer over de landen.
Bemoediging en groet
vg.
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
gem. Die hemel en aarde gemaakt heeft
vg.
Raak ons met de hartslag van uw liefde
genees ons met de gloed van uw genade.
gem. Open onze ogen en maak ons tot dragers van
uw licht deze dag en heel ons leven
vg.
Het licht van Gods ogen gaat over ons op
gem. Zijn aanwezigheid is als een nieuwe dag.
vg.
U die ons allen roept tot zijn dienst
gem. Zegen ons met liefde
en doe uw aanwezigheid over ons opgaan.
Amen
Zingen: Psalm 92 vers 1 en 2
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2 Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, / met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des HEREN.
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 281: 1,2,3 voor het gebed,

2 Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan met uw goedheid vast:
Kyrie eleison!
3 Verschijn ons als de dageraad,
Gij, Zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!
gesproken gebed
Zingen: lied 281: 4,6,10 als afsluiting
4 Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!
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6 De zon straalt van uw aangezicht
en zet ons leven in uw licht.
Amen. Halleluja!
10 Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan:
Amen. Halleluja!
Zingen: glorialied 305

2 Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!
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3 Alle eer en alle glorie
geldt de Geest, die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!
Met de kinderen…
Verbeelding
Gebed voor de opening van het Woord
Lezing: Lucas 6 vers 39 - 49
Zingen: Lied 313 vers 1, 4 en 5 – Een rijke schat van wijsheid
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4 Maar wie op ’t woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in 't woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!
5 O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist'ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied 841 – Wat zijn de goede vruchten

7

2 geloof om veel te geven,
te geven honderd in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.
3 En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt,
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.
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4 Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.
Kinderen komen terug

AFSCHEID AMBTSDRAGERS
drie ambtsdragers nemen afscheid van de kerkenraad:
Henny Lubberdink – Koeleman (diaken)
Gerda Freriks -Veldink (ouderling)
Chris Evers (ouderling-kerkrentmeester)
Formele woorden van afscheid
Woord van dank
Zingen: Lied 289: 1,3 - Heer, uw licht en uw liefde schittert
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Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
en de weerglans op ons gezicht zien,
zal ons leven voor anderen stralen,
het verhaal van uw liefde vertalen.
Schijn in mij, schijn door mij. refrein:

BEVESTIGEN VAN AMBTSDRAGERS
Presentatie:
Drie gemeenteleden worden vandaag bevestigd als ambtsdrager:
Gerlien Hilhorst - Spronk (ouderling)
Alie Lourens – van Ginkel (ouderling
Annie Zieverink – Avink (ouderling-kerkrentmeester)
Inleiding voor de bevestiging ambtsdragers
Belofte en bevestiging
Zijn jullie er ten volle van overtuigd,
dat God zelf jullie door Zijn gemeente
tot deze dienst heeft geroepen?
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Aanvaarden jullie de Heilige Schrift, in het licht waarvan wij leven,
als belangrijkste richtingwijzer van het geloof,
en willen jullie standvastig staan voor de weg daarin gewezen en
weerspreken wat daarmee strijdig is?
Beloven jullie je ambt trouw te bedienen,
met liefde voor de gemeente,
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?
Beloven jullie geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis
komt,
en beloven jullie uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van
onze kerk?
Wat is daarop jouw antwoord?
Bevestiging en zegen
Herbevestiging
Vier ambtsdragers zullen in hun ambt herbevestigd worden:
Dinie Kossink-Abbink (ouderling)
Bertus Hesselink (diaken)
Jan Groot Wassink (diaken)
Wim Bisperink (ouderling-kerkrentmeester)
Gelooft u dat u door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent
geroepen?
Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de
gemeente en voor alle mensen die God op uw weg brengt?
Wat is daarop uw antwoord:
De voorganger bekrachtigt deze woorden met een handdruk
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Zingen: Lied 361 vers 1,2 en 4 (staande)

2 Behoudt het woord, de gaven,
met wakk're zin;
volhardt uw taak te dragen
en leeft daarin!

4 Het woord, van God gegeven,
brengt ommekeer,
het voedt ons in het leven,
is vol verweer.

Vraag aan gemeente
Gemeente van de Protestantse Gemeente de Wijngaard te Borculo,
Geesteren, Gelselaar, Haarlo en Waterhoek
nu deze gemeenteleden
tot ambtsdragers bevestigd en herbevestigd zijn,
belooft u hen te aanvaarden,
hen te omringen met uw medeleven,
hen te dragen in uw gebeden
en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Gemeente, wat is daarop uw antwoord?
gem. Ja, dat beloven wij!
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Welkom – wisseling van ambtsdragers
Zingen: Lied 361 vers 6 en 7
6 Leer ons eenvoudig leven
niet afgeleid.
Wie zich aan Hem wil geven
sta steeds bereid.
7 De tijden slaan als golven
over ons hoofd.
Wie in Hem blijft geloven
wordt niet verdoofd
Gebeden,
Dankgebed
Voorbede,
na ‘Hoor ons biddend zingen’

367k

Stilgebed
‘Onze Vader’

Inzameling van de gaven en Orgelspel
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Zingen: Lied 416 Ga, met God… (Staande)

2 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.
3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4 Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zending en Zegen, Amen, amen, amen.
Orgelspel
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De ambtsdragers die afscheid hebben genomen
en de (her)bevestigde ambtsdragers mogen de hand worden
geschud bij het verlaten van de kerk.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten in de
Schephuve waar koffie, thee en limonade wordt geschonken.
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