Kerkdienst van de
Protestantse wijkgemeente Pauluskerk
25 januari 2015
aanvang: 10.00 uur
3e zondag na Epifanie
Voorgangers
Ouderlingen
Diakenen
Organist
Lector
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kleur: rood en groen

ds. H.H. Schorren
C. Bosch; M. de Jong
M. Vedder; J. Boonacker
Diederik Bos
J. Addink

De ambten
De Protestantse Kerk in Nederland kent drie ambten:
- predikant
- ouderling
- diaken
Enkele ouderlingen zijn belast met de stoffelijke zaken van de gemeente.
Dit zijn de ouderling-kerkrentmeesters. Je zou kunnen zeggen dat hun ambt
dat van ouderling is, en het kerkrentmeesterschap hun taakveld.
Vandaag nemen we afscheid van ouderling-kerkrentmeester Marianne
Davids en diaken Ria van Voskuilen.
We (her)bevestigen Wim van Voskuilen als diaken en Erik Leijen als
ouderling-kerkrentmeester.
Pastorale bezoekers

afscheid en bevestiging
ambtsdragers en pastoraal medewerkers

Dankzij een groep pastorale bezoekers uit onze gemeente zijn we in staat
het bezoekwerk aan gemeenteleden te verrichten. Zij dragen geen ambt,
maar vallen onder directe verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
Aan hen wordt bij aanvang gevraagd om geheimhouding van wat hen ter
ore komt, en dit wordt hen ook bij afscheid in herinnering gebracht.
Bezoekwerk staat of valt immers met vertrouwen.

Prijs, o volken, onze God,
laat luid uw lof weerklinken,
Hij heeft ons het leven gegeven
en onze voeten voor struikelen behoed.
Psalm 66:8-9

Hartelijk welkom in deze eredienst. Of u gast bent, of nieuw in de gemeente,
of al heel lang lid, wij allen mogen ons verbonden weten met de Eeuwige,
die zich als Eerste verbond aan ons.
Als u wilt reageren op de dienst, spreekt u dan gerust na afloop iemand van
de kerkenraad aan. Hopelijk mogen we u vaker begroeten in een dienst.

We nemen afscheid van Corrie Broekhuizen en Hanneke Hansman.
We begroeten Ingrid Baas, Marianne Davids, Gé Speelman en Kees
Davids.
Liturgische kleuren
Rood is de kleur van het bloed en van het vuur. Het verwijst naar de
bloedgetuigenis van de martelaren en het vuur van de heilige Geest. Deze
kleur gebruiken we o.a. voor de bevestiging van ambtsdragers waar
getuigenis en Geest een rol spelen.
Groen is verbonden geraakt met het ‘gewone’ leven van de kerk. Wordt er
geen specifieke kleur verlangd, dan is groen de gebruikelijke kleur.
____________________________________________________________
Mededeling:
Pastorale maaltijd in de Veertigdagentijd
Op donderdag 19 februari organiseert het pastorale team een pastorale
maaltijd in het Bonifatiushuis. Aanvang 18.30 uur. Het thema is “Onderweg
naar Pasen”.
U kunt zich opgeven via de inschrijfformulieren voor in de kerk of bij Corry
Bosch. Zie voor de gegevens Kerknieuws.
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Kyrie en Gloria: Liedboek 299d

Orgelspel voor de dienst
Vooroefening: Lied 981

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orgelspel: Prelude

Cesar Franck

Aansteken van de kaarsen
- de gemeente gaat staan -

Introïtus: Lied 280: 1, 4 en 5
- voor het Gloria gaat de gemeente staan -

Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed
Heer, onze God,
wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht,
onze ziel uw vrede.
Neem Gij ons leven in uw hand
en reinig ons van ongerechtigheid.
... gebedsstilte ...
Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,
opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
en U mogen liefhebben en dienen
met al onze krachten. Amen.
- de gemeente gaat zitten -

Zingen: Psalm 66: 1, 2 en 5
Smeekgebed
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De taak die u gaat vervullen in Christus’ gemeente
is een taak van liefde
die enkel kan bestaan op grond van vertrouwen.
Ik wil u daarom vragen ten overstaan van de gemeente
de volgende vraag te beantwoorden:
Belooft u uw taak te vervullen
met liefde voor mensen en voor de gemeente,
en belooft u geheim te houden
wat vertrouwelijk te uwer kennis komt?
Wat is daarop uw antwoord NN?
NN:
Ja. Daartoe helpe mij God.

Afscheid en bevestiging ambtsdragers
- de gemeente gaat zitten -

Afscheid van aftredende ambtsdragers
Van ouderling-kerkrentmeester Marianne Davids
en diaken Ria van Voskuilen
is de ambtstermijn verstreken,
en wij nemen afscheid van hen.

Afscheid pastorale medewerkers
en belofte nieuwe pastorale bezoekers
Vandaag nemen wij afscheid van de pastorale medewerkers
Corrie Broekhuizen en Hanneke Hansman.

- de aftredende ambtsdragers komen naar voren -

Geliefde zusters,
wij laten u gaan en zeggen u dank
voor de overtuiging, de inzet en de liefde
waarmee u uw dienst in Christus’ kerk hebt vervuld.
Wat blijft, is de verbondenheid met het ambt,
waarin alles wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen
geheim zal blijven, ook na uw afscheid.

- de genoemden gaan staan -

Geliefde zuster(s),
wij zeggen u dank voor de overtuiging,
de inzet en de liefde
waarmee u uw taak in Christus’ kerk hebt vervuld.
Wij vertrouwen erop dat, ook na uw afscheid,
alles wat u vertrouwelijk ter kennis is gekomen
geheim zal blijven.
- de genoemden gaan zitten -

Zingen: Psalm 90:8
8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.

Wij zijn dankbaar voor de nieuwe pastorale medewerkers
Ingrid Baas, Marianne Davids, Gé Speelman en Kees Davids
- de genoemden komen naar voren -

- de afgetreden ambtsdragers nemen plaats in de gemeente -
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en dit rentmeesterschap vorm te geven
tot heil van allen
en tot eer van de ene en gezegende Naam.

Presentatie van de aantredende ambtsdragers
Gemeente, de kerkenraad heeft u de namen bekend gemaakt
van degenen die bevestigd dan wel herbevestigd
zullen worden
in het ambt van ouderling, te weten Erik Leijen,
en in het ambt van diaken, te weten Wim van Voskuilen.

En u, die nu gereed staat
uw dienstwerk te aanvaarden:
herinner u altijd met dankbaarheid
dat het Christus’ eigen kudde is,
die u wordt toevertrouwd.
Het is zijn Kerk.

(tot de voorzitter van de kerkenraad)

Ik vraag u:
zijn er bij de kerkenraad wettige bezwaren ingebracht
tegen de bevestiging van de genoemden?

Aanvaard dan uw dienst met blijdschap,
voed uzelf met het Woord van God,
volhard in het gebed
en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.

Vz: Er zijn geen wettige bezwaren ingebracht.
Dan stel ik vast dat er geen bezwaren zijn.
Zij zijn dus waardig om in het ambt bevestigd te worden,
waartoe de kerk van Christus hen geroepen heeft.

Gelofte en bevestiging van de ambtsdragers die nieuw aantreden
- de nieuw te bevestigen ambtsdragers komen naar voren -

Loven wij de Heer.
Wij danken God.

U die geroepen wordt
tot het ambt van ouderling en diaken in deze gemeente:
Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente
door God tot deze dienst bent geroepen?

Opdracht
Gemeente,
de apostel Paulus schrijft:
‘Er is verscheidenheid in genadegaven,
maar het is dezelfde Geest;
er is verscheidenheid in bedieningen,
maar het is dezelfde Heer;
er is verscheidenheid in werkingen,
maar het is dezelfde God,
die alles in allen werkt.’
En de apostel Petrus zegt:
‘Dient elkander,
een ieder naar de genadegaven
die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters,
over de velerlei genade Gods.’

Aanvaardt u de heilige Schrift
als enige regel van het geloof
en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?
Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen
met liefde voor de gemeente
en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt,
belooft u geheim te houden
wat vertrouwelijk te uwer kennis komt,
en belooft u uw taak te vervullen
overeenkomstig de orde van onze kerk?
Wat is daarop uw antwoord …..?
Ja. Daartoe helpe mij God.

Zo worden in de gemeente van Jezus Christus
mensen geroepen tot het ambt
van ouderling en diaken,
om samen met de predikanten
deze dienstbaarheid te bevorderen
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en vertrouwend op uw beloften,
vrijmoedig hun taak aanvatten
tot eer van uw Naam,
tot vreugde voor ons allen
door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon,
die met U, in de eenheid van de heilige Geest,
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen

Bevestigingsgebed
Gemeente,
laten wij bidden tot de eeuwige God
in gemeenschap met heel de Kerk
in hemel en op aarde,
dat Hij zijn genade geeft aan hen
die Hij roept als ouderling en diaken.
Gezegend zijt Gij, Heer, onze God,
die Israël uit Egypte hebt bevrijd
en uitgeleid door de dienst van Mozes, Mirjam en Aäron.
Gij die uw volk
profeten, priesters en koningen hebt gegeven,
mensen geroepen tot uw dienst,
gezalfd met uw Geest.

Aanvaarding en verwelkoming
- allen gaan staan -

Gemeente,
dit zijn uw nieuwe ouderlingen en diakenen.
Wilt u hen in uw midden ontvangen
en hen hooghouden in hun ambt?
Ja, dat willen wij van harte.

Gezegend zijt Gij, Heer onze God,
die uw Zoon hebt gezonden,
Jezus Messias,
die kwam om te dienen
en mensen heeft geroepen
om in zijn naam elkaar bij te staan en de weg te wijzen.

Zingen: Lied 981
Vredegroet
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.

Gij zijt het, die ook uw gemeente
dienaren en dienaressen schenkt
om haar te verzorgen, te leren en te leiden
en zo uw volk toe te rusten
tot goede woorden en werken.
Amen

- allen gaan zitten - de nieuwe ambtsdragers nemen plaats bij de kerkenraad - wisselen stola -

Dienst van de Schriften

- de te bevestigen ambtsdragers knielen één voor één-

Zegen

Groet
De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

God, onze hemelse Vader,
geve u zijn heilige Geest
tot vervulling van het ambt van ouderling/diaken
in de gemeente van Jezus Christus.
Amen

Gebed van de zondag
Aandacht voor de kinderen
- de kinderen kunnen naar de kindernevendienst -

Na de bevestiging
Wij bidden U,
geef hen die in het ambt zijn bevestigd,
dat zij gehoorzaam aan uw roepstem

Profetenlezing: 1 Samuel 3:1-10
Antwoordpsalm: Psalm 63: 1, 2 en 3
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4. Wilt daarom elkander doen alle goeds geduldig.
Weest elkaar om zijnentwil niets dan liefde schuldig.
refrein

Lezing heilig Evangelie: Marcus 1:14-20
Acclamatie:
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5. Weest verheugd, van zorgen vrij: God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij, wonend in ons midden.
refrein

Dit is het Woord, het Woord van God. Lof zij Zijn hoog ver - he-ven Naam,
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Dienst van Gebeden en Gaven

eeu - wen der eeu - wen.

Dankgebed en voorbeden

Uitleg en Verkondiging

na iedere intentie: …... zo bidden wij
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Orgelspel: Voorspel Lied 528
Zingen: Lied 528
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1 O m-dat Hij niet ver wou zijn, is
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Mid-den in wat men-sen zijn, heeft
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Refrein

Mid - den on - der
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Heer, on-ze God,
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u staat Hij
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u staat Hij

Stil gebed en Onze Vader

de Heer ge - ko-men.

Collecten: 1. Catechese en Educatie 2. Kerk
Kindernevendienst: Kibera
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de kinderen komen terug uit de nevendienst
en brengen de kinderen uit de crèche mee

Hij wil -len wo-nen.
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die gij niet
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die gij niet

Gebed over de gaven
- de gemeente gaat staan -

kent.

Slotlied: Lied 827
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Zending en zegen
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wij bid-den U, ver -hoor ons.

kent.

2. Overal nabij is Hij menslijk allerwegen.
Maar geen mens herkent Hem, Hij wordt gewoon verzwegen.
refrein
3. God van God en licht van licht aller dingen hoeder
heeft een menselijk gezicht aller mensen broeder.
Refrein

Orgelspel: Fuga in G
-
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Dietrich Buxtehude

Vanavond om 19.00 uur is er een Taizé-viering in dit
kerkgebouw. Van harte aanbevolen.

